Verslag bijeenkomst alkumnikring andragologie 14 maart 2009.
Plaats: Eggertzaal in het Nieuwe Kafé, naast de Nieuwe Kerk aan de Dam te Amsterdam.
Zaal open om 12.00 uur voor ontvangst en inschrijving.
1. Opening om 13.00 uur door de dagvoorzitter prof. dr. Jacquelien de Savornin Lohman.
Verwelkoming door drs. Daan Meijer namens AUV, die oa meldt dat van de 15 alumnikringen van de
AUV de kring Andragologie de snelst groeiende is.
2. Stand van zaken en perspectief van de alumnikring om 13.15 uur door de voorzitter van het bestuur
drs. Henk Wesseling (zie de website voor de tekst van de inleiding). Verder meldt Henk dat er van de
ongeveer 1880 kandidaats en doctoraalstudenten Andragologie er inmiddels meer dan 200 lid van de
kring zijn geworden.
3. Inleiding door drs. Ineke van der Vlugt: "Seksuele gezondheidsbevordering van de jeugd vanuit een
andragologische bril!".
Ineke van der Vlugt (studie andragologie 1979-‘86) is programmacoördinator seksuele ontwikkeling en
opvoeding van de jeugd bij het Kenniscentrum Seksualiteit van de Rutgers Nisso Groep in Utrecht
sinds 2006. Daarvoor was zij onder andere werkzaam bij TransAct.
Sinds enkele jaren staat de seksuele gezondheid van de jeugd weer op de politieke agenda. Jongeren
uit de laagste inkomensgroepen blijken echter te weinig te profiteren van gezondheidsbevorderende
programma’s. Hoe komt dat en hoe kan het beter?
Vanuit een historisch sociaal maatschappelijk perspectief laat Ineke zien welke verschuivingen zich
hebben voorgedaan in de betekenisgeving en problematisering van seksualiteit van jeugdigen en hoe
dit het politieke beleid vanaf de jaren ’70 heeft bepaald. Sinds enkele jaren staat de seksuele
gezondheid van de jeugd weer op de politieke agenda.
Het is opvallend hoe met name seksueel riskant gedrag met het accent op soa/hiv/aids,
tienerzwangerschap en seksuele grensoverschrijding nu wordt onderkend en aangepakt. Daarbij
vormen generieke, thematische of doelgroepspecifieke interventies (bij voorkeur evidence based) de
oplossingsrichtingen. Juist de hoge druk op aantoonbaar effect van interventies leidt vaak tot de
uitsluiting van kwetsbare en moeilijk te bereiken en te beïnvloeden groepen. Met name jongeren uit de
laagste inkomensgroepen blijken te weinig te profiteren van gezondheidsbevorderende programma’s.
Mogelijk is dit mede te wijten aan een kloof tussen hoog - veelal witte vrouwelijke geprofessionaliseerde interventieontwikkelaars en onderzoekers ten opzichte van laag opgeleide
profijtgroepen.
Belangrijke vraag is natuurlijk wat de profijtgroep zelf wil. Wellicht zijn in dat verband sociale
actiemodellen, zoals seksuele empowerment van gemeenschappen, relevanter dan psychologische
hulpmodellen voor gedragsbeïnvloeding.
4. Column om 14.00 uur door Bas Rosendaal: “Riding the waves of hypes” (zie website voor de tekst).
Bas Rosendaal was tussen 1975 en 1991 aan het IWA verbonden en is daar gepromoveerd op het
ontwerpen van opleidingen in organisaties met behulp van de computer. Sinds 2001 is hij werkzaam
bij de afdeling Organisatiewetenschap van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de VU, met als
onderzoek- en onderwijsgebied leerprocessen in organisaties.
De andragologie was er en bijna even plotseling leek het verdwenen. In de korte tijd van haar bestaan
heeft ze meer modes doorgemaakt dan veel gevestigde wetenschappen. Hoe kwam het dat een zo
levendige en voor studenten aantrekkelijke discipline zo’n kort leven was beschoren? Bas Rosendaal
geeft een SWOT-analyse en zijn interpretatie.
5. Toelichting om 14.45 uur door prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst: ‘Wat de geschiedenis van de
andragologie zo interessant maakt...’
Het bestuur van de alumnikring heeft het plan om in samenwerking met prof. Jan Willem Duyvendak
(socioloog) van de Amsterdam School of Social Research aan de UvA een onderzoek te starten met
als ambitie de ontwikkeling, groei en opheffing van de andragologie te analyseren.

6. Werken in subgroepen om 14.55 uur: onder leiding van drs. Truus Ophuijsen ‘Wij zijn dragers van
deze geschiedenis’.
Er worden vier subgroepen gevormd: Wetenschap/Universiteit; Maatschappelijke context; Beroep en
carriere; Andragologie nu en in de toekomt. In elk van deze groepen staat een aan thema’s binnen het
onderzoek gerelateerde concrete vraag centraal. In de groepen vindt zo een inventarisatie plaats van
gezamenlijke kennis en ervaringen en tevens een brainstorm over hoe dit onderzoek verder uit te
werken.
Doel van deze ronde is om suggesties en concrete bijdragen aan het onderzoek te inventariseren en
op deze wijze een nadere precisering te krijgen van onderzoeksthema’s. Ook wil men veel kringleden
nauw betrekken bij de uitwerking van het onderzoek.
7. Afsluiting van de bijeenkomst om 15.55 uur door de dagvoorzitter
8. Nazit van 16.00 tot 17.30 uur in de Eggertzaal.
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