Openingswoorden bij de tweede ledenvergadering van de Kring Andragologie op
zaterdag 22 maart 2014 in de Eggertzaal.
Beste leden en begunstigers,
Het is alweer de tweede ledenvergadering van de Kring Andragologie waarvoor ik u namens
het bestuur hartelijk mag verwelkomen.
Fijn dat u er bent!
Een bijzonder woord van welkom voor Mirjam van Gestel, de coördinator alumnikringen van
de AUV. Wij stellen uw bezoek namens de Amsterdamse Universiteits Vereniging zeer op
prijs.
Het bestuur hecht eraan om op deze ledenvergadering met elkaar terug te kijken op het
voorbije verenigings-jaar en vooruit te blikken op het jaar dat komt.
U ziet dat de agenda en de toegestuurde bijlagen ons voldoende uitdagen om verschillende
punten die er in de Kring spelen aan de orde te stellen.
Graag wil ik in dit openingswoord een aantal punten noemen.
Dit onder de volgende drie titels:
1. Waar staan we nu
2. Wat staat te gebeuren
3. Pleidooi voor voldoende draagvlak
Ad 1. Waar staan wij nu?
Probeert u nog eens terug te denken aan het najaar 2005 toen wij voor het eerst bij elkaar
kwamen in het Blaue Hooft nabij het Bickerseiland. Of denkt u eens terug aan de
bijeenkomsten op 25 maart 2006 in de Badcuyp of 11 november 2007 - toen we lid werden
van de AUV - en ons opgenomen wisten in de universitaire gemeenschap. Sindsdien zijn we
gegroeid en nog veel actiever geworden. We zijn er in geslaagd tot drie honderd leden te
komen. Vanaf het begin ijveren wij echter om nog meer andragologen bij de Kring te
betrekken met de slogan: ‘Andragologen zoeken andragologen’. Dus daarmee hopen we
richting driehonderdvijftig te gaan.
Deze actie heeft nog geenszins aan actualiteit ingeboet en de zoektocht naar andragologen is
nog even relevant als zeven jaar geleden. Om de een of andere reden is het bijzonder moeilijk
om afgestudeerden van het IWA te pakken te krijgen en als je dan het telefoonnummer en emailadres in handen hebt, dan blijkt de bereidheid om lid te worden niet vanzelfsprekend.
Dit zijn ervaringen van de groep vrijwilligers die hier veel tijd in steken. Ik noem, Jeanet Hes,
Marlette van Kleef, Genny Cornelia en Thea Cohen, zij houdt de administratie van de leden
bij.
Misschien wilt u als actieve leden in de komende tijd nog eens nagaan of alle andragologen
uit uw kennissenkring al lid zijn. Als dit niet het geval is hen vragen om lid te worden? Gelet
op alle Kringactiviteiten zijn er toch meer dan genoeg argumenten om nieuwe leden over de
streep te trekken. Als u het niet zelf aan iemand wilt vragen geef dan aan ons de namen en

adressen door.
U merkt het, dit is mijn cri de cour die ik graag met u deel.
Tegelijk kunnen we met betrekking tot het vergroten van de naamsbekendheid van
Andragologie en de activiteiten van de Kring een positieve balans opmaken.
Zowel de activiteiten binnen de UvA met het keuzevak voor ruim veertig bachelor studenten,
als buiten de UvA met de Rabobank Leergang hebben daaraan bijgedragen.
In het toegezonden jaarverslag hebt u de verschillende activiteiten op een rij zien staan.
Daarin leest u dat we steeds meer met andere alumnikringen en Hogescholen samenwerken.
Wij zijn van plan om in het komende jaar dergelijke samenwerkingsverbanden te continueren
en te verstevigen waardoor het mogelijk wordt om permanent de kracht van de andragologie
te delen in het universitaire discours. Op twee fronten, nl met de focusgroep en via de
kennislunches, is er het afgelopen jaar gewerkt aan hetgeen ik het vorig jaar heb bepleit: het
met elkaar discussiëren en daardoor verder ontwikkelen van gedeelde opvattingen over de
andragologie, haar plaats in het universitair en wetenschappelijk bedrijf, en inhoudelijk nog
meer vormgeven van de activiteiten van de Kring.
Deze resultaten komen vanmiddag in de agenda terug.
Ad. 2 Wat staat er te gebeuren.
De ontwikkelingen binnen de Kring volgen elkaar in snel tempo op.
-

-

-

Colleges van Hans Achterhuis en Nico Koning blijven in een behoefte voorzien en
gaan al het achtste jaar in
De samenwerking op het gebied van Praktijkgericht Innovatief Onderzoek werpt
vruchten af en leidt tot een boekpresentatie op een samen met de HvA en ZonMw
georganiseerd symposium op 23 mei a.s.
Begin april organiseren wij samen met de Kring van Geografen en Planologen en de
Stichting Learn for Life een studiedag ‘De kansen van het Platteland’. En twee dagen
later, de conferentie ‘Institutional design. Mechanism design in action’, dit samen met
de Kring van Amsterdamse Economen en de Economische Faculteit in Utrecht.
Op 22 april zal er een introductiecollege worden gehouden voor een nieuw te starten
‘Leergang De kracht van Social Work’. Een Leergang die we in overleg met alle
opleidingsmanagers, van de zes domeinen, van de HvA en de Nederlandse Vereniging
voor Maatschappelijk Werk hebben ontwikkeld. Dit is op zich al een unicum, maar het
meest bijzondere is dat deze leergang door ‘BAMw, het Beroepsregister van agogisch
en maatschappelijk werkers’, is geaccrediteerd en gewaardeerd met 6 Permanente
Educatiepunten. We verwachten hierdoor behalve voor docenten en studenten van
Hogescholen ook interessant te zijn voor agogische- en maatschappelijk werkers in het
veld.

Door al deze activiteiten van de Kring worden we in Amsterdam en het hele land steeds
bekender. Dit leidt geleidelijk tot de groei van de groep ‘meedenkers en -doeners’ om
andragologie verder in het vat te gieten. In zoverre vervullen we een katalyserende
functie.

U begrijpt dat alle activiteiten bij elkaar, zoals deze door het bestuur en een grote club van
vrijwillige leden en docenten worden uitgevoerd, langzamerhand om een blijvende
coördinatie vragen, alsmede om een formele inbedding in de vorm van een instituut. De
behoefte hieraan wordt het meest expliciet verwoord door de groep die betrokken is bij de
Rabo Leergang. Vanuit deze groep is het initiatief gekomen om een tweejarige
masteropleiding “in de markt” te zetten met als titel ‘Veranderwetenschap voor
professionals” vanuit een op te richten instituut.
Vandaar dat wij vanmiddag onze gedachten hierover met u willen delen. U hebt in de
teksten bij agendapunt zes de gedachtegang van het bestuur gelezen. Wij zijn benieuwd
hoe dit bij u is overgekomen en of u ermee kunt instemmen.
Ad. 3 Pleidooi voor voldoende draagvlak
Antwoord op de vraag naar het draagvlak is van groot belang voor verdere stappen van het
bestuur van de Kring.
Wij kunnen vaststellen dat alle initiatieven en de consistente wijze waarop wij binnen de
UvA aan de weg timmeren de integratie van de Kring binnen de UvA goed heeft gedaan.
Voor onze inspanningen gebruik ik vaak de analogie met het turfschip van Breda, hoewel
dit niet helemaal opgaat. Wij zijn namelijk niet heimelijk aan boord gegaan. Wij zijn de
UvA met een open agenda binnen gevaren en oogsten daarmee sympathie bij de
verschillende geledingen van de universitaire gemeenschap. Wij zijn er al in geslaagd om
ruimschoots bekend te zijn binnen de UvA. Gestaag werken wij verder aan onze
naamsbekendheid en zoeken wij aansluiting bij verwante docenten en alumni.
Om deze sympathie op den duur vast te kunnen houden is het noodzakelijk dat er
wetenschappelijk werk wordt verricht en wij de andragologie verder ontwikkelen. Het is
opportuun dat wij ook zichtbaar worden met onderzoeksresultaten, artikelen en het
afronden van promoties. Hierop nemen we ons voor als bestuur nog meer nadruk te
leggen.
Met de periodieke Events, de studiedagen, symposia en minicongressen worden we ook
buiten de universiteit bekender en daarmee een niet te misstaande factor in de
ontwikkelingen van de Andragologische theorie en praktijk.
Het is belangrijk om op deze ledenvergadering aan de geschetste ontwikkelingen
draagvlak te verlenen en eensgezindheid uit te stralen. Dit versterkt niet alleen het animo
van de actieve vrijwilligers die de Kring runnen, maar geeft ook een krachtig en
zelfverzekerd beeld naar de academische en politieke buitenwereld. Dat beeld zal
bijdragen aan toenemende bereidheid en voortgang om andragologie geheel terug te
brengen op de universiteiten, te beginnen in Amsterdam.
Graag open ik met deze oproep de ledenvergadering. Maar alvorens naar de agenda over
te stappen wil ik eerst de bestuursleden aan u voorstellen:
Enith, René, Matthieu, Gerrit, Wilfred. Bericht van verhindering van Truus Ophuysen.
Henk Wesseling, 22 maart 2014

