Andragologen Alumni 8 maart 2008
Dagvoorzitter op deze bijeenkomst is secretaris Thea Cohen
Welkom op deze bijzondere dag.
Bijzonder in tweeërlei opzicht. Ten eerste is het voor de andragologen de eerste bijeenkomst
na onze aansluiting bij de AUV de A’damse Universiteitsvereniging en zijn we nu voor het
eerst als alumnikring bij elkaar. Op 10 november vorig jaar vond het historische moment van
oprichting plaats toen we in grote getale – 120 personen – aanwezig waren en we feestelijk
geklonken hebben op de oprichting en het na afloop heel gezellig was.
We zijn blij met de aanwezigheid van AUV-coördinator Daan Meijer, met wie wij al ruim
een jaar intensief samenwerken en die zijn vrije middag opgeeft om hierbij te zijn. Dank je
wel.
Bij de inschrijving is veel ondersteuning nodig om alles te stroomlijnen. Hierdoor moest je
misschien even wachten, maar belangrijk is te checken of de leden ook werkelijk als lid
genoteerd staan. Vandaar de administratie vooraf. Waarvoor dank hieraan mee te werken
door al je gegevens te noteren en natuurlijk door lid te worden.
Een tweede bijzonder feit is dat het vandaag de 100-ste Internationale Vrouwendag is.
In 1907 werd in Stuttgart onder aanvoering van Clara Zetkin de eerste Internationale
Socialistische Vrouwenconferentie gehouden. Een jaar later demonstreerden op 8 maart
duizenden textielarbeidsters voor betere rechten. Deze dag geldt als eerste int. Vrouwendag.
Sinds 1912 wordt deze dag in Ned. gevierd.
Een van onze spreeksters vandaag heeft haar sporen op dit terrein verdiend.
Huish. mededelingen: Programma overzicht van vandaag ligt daar en ook de outlines van de
lezingen van de sprekers van vandaag. Saskia Poldervaart en Erik Heijdelberg.
Voordat de uitgenodigde sprekers het woord krijgen, gaan we eerst luisteren naar Henk
Wesseling die de stand van zaken en toekomstgeluiden van onze alumnikring zal toelichten.
13.15: Na Henk: Evt. nog inhaken op wat Henk heeft gezegd.
Graag introduceer ik nu bij jullie: Saskia Poldervaart. Zij is universitair docente
Genderstudies en Politicologie aan de Univ. Van A’dam.
Welke uitgangspunten en theoretische onderbouwing hanteren de verschillende stromingen in
de vrouwenbeweging en hoe verhouden deze zich met het door ten Have centraal gestelde
planned change?
13.50: gelegenheid voor vragen en opmerkingen.
14.00 uur: Jules Koster. Was destijds onderwijscoördinator op het IWA en heeft alles dus
van dichtbij meegemaakt, en dit alles laat ik graag aan hem over om toe te lichten.
14.15 - 14.45: Pauze. Ik attendeer jullie op de bus die daar staat en waarin je een bijdrage kunt
geven voor de kosten die wij maken, waaronder zaalhuur en betaling van docenten voor de
collegereeksen. Verder kun je nog lid worden d.m.v. invullen van formuliertje.
We beginnen weer stipt om 14.45 uur. Dan zullen Henk Wesseling en Piet Vriens iets
vertellen over de onderzoeksgroep andragologie. Corry Ehlen is ziek en in haar plaats zullen
Henk en Piet het woord hebben.

14.45: Twee onderdelen staan nu nog te gebeuren.
Straks interessante informatie over de praktijk bij het besturen van een grote organisatie door
Erik Heijdelberg. En nu eerst over de activiteiten van de vooronderzoeksgroep andragologie.
15.00: Erik Heijdelberg is directeur van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie
en Psychologie, een samengaan van het Pieter Baan centrum en de Forensisch Psychiatrische
Diensten. Vragen die hem bezighouden zijn o.a.: welke andragologische uitgangspunten en
verbindingen zijn er te maken bij het ontwikkelen en leiden van een dergelijk instituut? En
hoe hangen interventies als zorg en maatregelen samen in het kader van een gemeenschap?
15.35: Vragen en opmerkingen
15.45: Slotwoord. Samenvattende opmerkingen.
Dank aan de sprekers, aanbieden van wijn aan Saskia, Jules en Erik.
Aankomdigen van volgende bijeenkomst ¾ groep: dinsdag 20 mei van 2 tot 4 uur op ’t Spui.
Volgend seizoen komen er weer nieuwe activiteiten zoals opnieuw colleges, houd de website
in de gaten. andragologie.eu
Er liggen nog folders van de alumnikring.
Badges inleveren, nog gelegenheid bij te dragen en formulier in te vullen om lid te worden
en verder gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje hierboven tot half 6.
Dank voor jullie aanwezigheid en graag tot een volgend keer.

