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Openingswoorden van Paul Oomen, interim voorzitter Kring Andragologie. 

 
Welkom allemaal op deze alweer tiende Nieuwjaarsreceptie van de Kring Andragologie! 

Mijn naam is Paul Oomen en ik ben sinds een tijdje al interim voorzitter van de Kring.  

Vandaag zijn we hier bij elkaar om elkaar weer eens te ontmoeten en gezamenlijk het glas te heffen 

op het Nieuwe Jaar. 

Kort zal ik ingaan op waar wij als Kring Andragologie voor staan en vervolgens bieden we jullie een 

kort kijkje in de keuken van voorgenomen activiteiten van het komende jaar. 

De Kring Andragologie is onder auspiciën van de Amsterdamse UniversiteitsVereniging opgericht als 

alumnivereniging van en voor andragologen. Van het begin af aan heeft zij daarnaast ook de ambitie 

gehad de andragologie, of zo u wilt het andragologische gedachtegoed, opnieuw op de academische 

kaart te zetten. Dit kreeg en krijgt onder meer vorm in het inhoudelijke aanbod aan collegereeksen 

en evenementen dat vanaf de oprichting door de Kring is georganiseerd. En bovendien in de ambitie 

weer een Master andragologie te ontwikkelen. 

Inmiddels is de Kring twaalf jaar en een schat aan activiteiten met grote aantallen deelnemers 

verder. Echter nieuwe andragologen worden niet meer opgeleid. En helaas heeft een deel van de 

oprichters van de Kring en ook van de grondleggers van de andragologie zich terug getrokken of is 

overleden. Desondanks blijft het aanbod van de Kring groeien. Gedeeltelijk gebaseerd op het werk 

van de ‘oude andragologen’ en gedeeltelijk als gevolg van samenwerkingen en discussies met 

deelnemers van en belangstellenden voor het aanbod van de Kring. 

 

In de loop der jaren is de discussie ‘Wat is (het belang van) de (moderne) andragologie’ vaker en 

intensiever gevoerd.  

In het verlengde hiervan volgde ook het gesprek over de status van de alumnivereniging. 

Gechargeerd gesteld rond de vraag: “Zijn wij een alumnivereniging voor gepensioneerde 

andragologen of zorgen we ook voor vernieuwing in het ledenbestand en in onze activiteiten?” 

Deze discussies hebben vooralsnog tot de volgende gedachten geleid. 

De Kring als alumnivereniging 

Om meerdere redenen is het gegeven ‘alumnivereniging’ van belang. 

De inhoudelijke voeding voor en ontwikkeling van de inhoudelijke activiteiten van de Kring 

andragologie worden steeds sterk ‘gedragen’ door (oud-)andragologen. Het feit dat de kring een 

vereniging van alumni is waarborgt de verbinding met de Universiteit van Amsterdam. De verbinding 

met de UvA is zowel praktische (faciliteiten) als strategische belangrijk (statuur en status 

activiteiten). We vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat de alumni zich betrokken blijven 

voelen bij de activiteiten van de Kring: zij bieden een belangrijke voedingsbodem aan de activiteiten.  

Voor ons al bestuur betekent dit dat we als Kring(bestuur) voldoende aandacht moeten besteden aan 

voor leden aantrekkelijke activiteiten die niet alleen inhoudelijk zijn maar ook een vorm van ‘reünie-

gelegenheid’ bieden. 

In onze naamgeving en in samenwerkingsrelaties met andere (alumni-)verenigingen en afdelingen 



van de UvA willen we ook als alumnivereniging herkenbaar blijven. We zullen dan ook meer  

systematisch aandacht blijven besteden aan de contacten met andere alumniverenigingen. 

 

De Kring als Kennisnetwerk/-platform 

Een van de uitgangspunten en ambities achter het activiteitenaanbod van de Kring is dat het 

aanvullend is of kritisch staat ten aanzien van bestaand aanbod elders. Hetzij op universiteiten en 

hogescholen, hetzij op de commerciële markt. 

We stellen dat met het opheffen van de studierichting andragologie er ook een essentiële 

benadering verloren is gegaan die echter nog steeds relevant is, of zelfs node gemist.  

Kernbegrippen van de Kring 

De essentie van de discussie over de kern van de andragologische benadering zoals deze de laatste 

jaren in de Kring is gevoerd, gaat in feite over een drietal begrippen. 

Veranderkunde of veranderwetenschap, multidisciplinariteit en normativiteit 

Kern van het aanbod: reflecteren 

In aanvulling op deze drie begrippen stellen we als het om de activiteiten gaat, dat deze vooral 

reflectie moeten bieden. Daarmee wordt bedoeld dat deze reflectiemogelijkheden bieden op de 

eigen praktijk en het eigen handelen en tevens op de samenleving en/of maatschappelijke 

ontwikkelingen. 

Bij de invulling en vormgeving van Kring activiteiten betekent dit dat deze inhoudelijk aansluiten op 

de beroepsprakrijk en vraagstukken uit deze praktijk maar dat daarop vooral gereflecteerd wordt. 

We bieden geen beroeps-ontwikkelende of professionaliseringsactiviteiten. Wel bieden wij een 

kritische en ondersteunde blik op de eigen praktijk in een maatschappelijke context en samenhang. 

De meerwaarde van de andragologische benadering 

De meerwaarde van de andragologische benadering bestaat eruit dat ze veranderkundige 

vraagstukken niet alleen vanuit individueel of organisatorisch perspectief benadert. De 

andragologische benadering durft ook (ongemakkelijke) vraagstukken over samenleving en 

machtsverhoudingen te benoemen, te onderzoeken of te duiden. 

Voor het andragologische karakter van ons aanbod betekent dit dat de veranderkundige aanpak niet 

alleen een psychologische invalshoek kent maar zeker ook sociologische, filosofische en politiek-

economische zienswijzen bevat. 

Afhankelijk van onderwerpen en thema’s kunnen en zullen ook andere disciplines betrokken worden 

in het aanbod: planologen, stedenbouwkundigen, economen, biologen, klimatologen et cetera. 

 

Andragologen worden weliswaar niet meer opgeleid. Maar de Kring kan nog steeds wèl een rol 

spelen in het bij elkaar brengen van verschillende disciplines door de manier waar zij haar activiteiten 

vormgeeft. 

Verjonging 

Voor de verjonging en vernieuwing van de Kring en haar activiteiten willen we ons dus gaan richten 

op mensen uit andere disciplines, en dan misschien met name te beginnen bij filosofie en sociologie. 

Maar ook bestuurskunde en economie. 

Daarnaast zullen we, als we ons in deze kernachtige samenvatting kunnen vinden, zoeken naar een 

aansprekende formulering (bijv. à la Mark van Ostaijen). 



 

Kijkje in de keuken 

Dan nu het kijkje in de keuken voor het komende jaar. Er zijn meer plannen in ontwikkeling maar die 

horen jullie later. 

Marcel van Eck zal kort vertellen over de masterclasses rond ‘Eigenaarschap’ daarna zal Nelly Labrie 

ons iets vertellen over de Masterclasses ‘Zelfregie’ en tot slot zal Nico Koning een schets geven van 

de filosofiereeks rond Veranderwoede. 

We kunnen ons voorstellen dat er onder jullie aanvullende of nieuwe ideeën ontstaan voor 

activiteiten. Die horen wij graag. Spreek vooral de aanwezig bestuursleden aan. Ik stel hen voor. 

Wilfred Diekmann: secretaris; Gerrit Kappert: penningmeester; bestuursleden: René Hoksbergen, 

Evelien ten Napel, Dinie Goezinne, Truus Ophuysen, Gerard Donkers. 

Dan geef ik nu graag het woord aan Marcel van Eck en volgende inleiders. 

Paul Oomen, 16 januari 2019 


