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Studie en promotie
Joseph W.M. Kessels studeerde voorafgaande aan de studie Andragologie aan de kweekschool in
Roermond (eindexamen in 1972) en werkte als musicus. In 1979 behaalde hij zijn doctoraal examen
andragologie aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisaties: volwasseneneducatie en
organisatiekunde. Zijn scriptie had als titel: “Het ontwerpen van bedrijfsopleidingen”. Hij promoveerde
in 1993 aan de Universiteit Twente cum laude op het proefschrift “Towards design standards for
curriculum consistency in corporate education”. Zijn promotor was: prof. dr. Tj. Plomp. 

Loopbaan en huidige werkzaamheden
1975 – 1977: Ontwerper van educatieve programma’s en instructiefilms bij de Stichting Leersystemen
en Educatieve Software (LES) te Diemen. 
Van 1977 tot heden: Mede-oprichter en adviseur van bureau Kessels & Smit, The Learning Company,
een gespecialiseerd adviesbureau op het terrein van opleidingsvraagstukken, human resource
development, beroepsopleidingen, competentieontwikkeling en kennisproductiviteit. Het bureau heeft
vestigingen in Nederland, België, Zuid-Afrika, India en de Verenigde staten.
1995 – 2000: Bijzonder hoogleraar bedrijfsopleidingen aan de Universiteit Leiden, met als
leeropdracht: de onderwijskundige studie van opleidingen in arbeidsorganisaties. 
Als gastdocent doceerde hij aan de Business Schools van Durham University UK, Tjinghua University
in Beijing en Fudan University in Shanghai, Indian Institute of Management Ahmedabad en Indian
Institute of Technology Mumbai.
Vanaf 2000 tot heden: Hoogleraar Human Resource Development aan de Universiteit Twente , met
als leeropdracht: de studie van opleidingen en leerprocessen in arbeidsorganisaties en
bedrijfsopleidingen
Sinds 2006: Dean van TSM, Business School opgericht door de Universiteit Twente. 
Kessels is verbonden met een internationale groep wetenschappers in de Academy for Human
Resource Development. Kernbegrippen in zijn werk zijn kennisproductiviteit en social capital, die
verwijzen naar de verbindingen tussen mensen in een netwerk en waarin hij kennis opvat als een
sociaal proces van weten en kunnen. 

Denkrichting
Kessels is gespecialiseerd in theorievorming en interventies rond human resource development in een
brede context van opleiden en leren in arbeidsorganisaties, lifelong learning en duaal leren.
Hij stelt de emancipatie van het individu in een organisatie centraal. Kennisintensieve organisaties
behoren primair aan de kenniswerkers en niet aan anonieme eigenaren of aandeelhouders. Hij
verbindt zich daarmee met een nieuwe generatie van kritische, jonge professionals die op een andere
manier willen werken in een context van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mede door
Kessels’ benadering en invloed is er sprake van een kentering en ontwikkelt zich een tweede
generatie rond kennismanagement.

http://www.kessels-smit.nl/
http://www.tsm.nl/


Andragologie.
Kessels ziet de andragologie primair als een interventie wetenschap die gericht is op emancipatie. Dat
wil zeggen, dat hij als andragoog ontwerpvragen niet alleen op een technisch-rationele wijze benadert,
maar ook analyseert als een sociaal en relationeel proces, waarin de ontwerper zelf een directe rol
speelt. De interventies zijn gericht op deelnemers die hun vermogen tot zelfsturing ontwikkelen. Hij
keert zich hiermee tegen het blauwdrukdenken, dat in de organisatiekunde overheersend was en
wellicht nog is.

Voor Kessels maken de volgende twee aspecten de kern van de andragologie uit. 
Het eerste is het leren van individuele volwassenen. Dat leren gebeurt altijd in betekenisvolle
verbindingen, in groepen. Het social capital is een belangrijke factor en een voorwaarde om te leren.
Het gaat om het individu dat betekenisvolle verbindingen aangaat met de omgeving. Het gaat om
denken in de sociale samenhang.
Het tweede is andragologie als interventiewetenschap. De interventie moet zich richten op
persoonlijke talentontwikkeling en moet dus gedefinieerd worden vanuit het subject.
Kessels noemt als zwak punt van de theoretische andragologie tot nu toe, dat zij zich teveel met
bespiegelingen bezig heeft gehouden en te weinig met het omzetten in handelingen. Voor dat laatste
moeten uitgangspunten en een normatieve kader geëxpliciteerd worden.

Het falen van de andragologie als interventiewetenschap.
Kessels noemt vijf factoren, die bijdroegen aan het falen van het andragogische wetenschapsconcept.
1. Er is onvoldoende geïnvesteerd in degelijk onderzoek om het handelingsperspectief te

onderbouwen. Teveel tijd moest in het onderwijs gestoken worden.
2. De andragogie stond teveel in de schaduw van verwante sociale wetenschappen, vooral van de

psychologie met haar hechte internationale verbindingen, gevestigde wetenschappelijke praktijk
door middel van onderzoek, tijdschriften etc.

3. De andragogie ging in tegen de gevestigde onderzoeksmethoden, terwijl de jonge wetenshap nog
niet veel anders te bieden had. Constructieve samenwerking met psychologen en sociologen had
voor de hand gelegen. 
Wellicht was het netwerk van het toenmalige docentencorps te klein en functioneerde men in een
te kleine kring om overtuigend te kunnen zijn in de communicatie over en weer met verwante
wetenschappen.

4. De verzakelijking van het wetenschapsbedrijf heeft niet geholpen om de andragologie een kans te
geven. Onderwijs- en onderzoeksrendementen waren relatief laag. Weliswaar was de instroom
van studenten erg hoog, maar het aantal afgestudeerden was gering in vergelijking met andere
wetenschappen en er werd te lang over de studie gedaan.

5. Een hechte koppeling met werkgebieden zou vruchtbaarder zijn geweest dan de eenzijdig sterke
nadruk op de theoretische andragologie. Kessels noemt het voorbeeld van het terrein van de
human resource development. Dat houdt zich bezig met opleiden en leren in de context van
arbeid en daarmee heeft HRD een herkenbaar toepassingsgebied gecreëerd. Mede vanuit zijn
overeenkomstige ervaringen in Leiden en Twente noemt hij het verbazingwekkend hoe weinig
dwarsverbindingen er waren en zijn tussen de verschillende sociale wetenschappen en hun
toepassingsgebieden. Het domein blijkt in de praktijk veel belangrijker dan het abstracte
wetenschapsconstruct. 
De andragologie was verbonden met een sterke welzijnsector en gericht op emancipatie. Als de
andragogie krachtiger was geweest, had het ook andere thema’s, zwaartepunten en verbindingen
kunnen initiëren, bijvoorbeeld opleidingen voor projectmanagers, of andere functies die bij uitstek
gericht zijn op interventie. Het IWA, ontdaan van de ideologische sluier, zou een goede plek zijn
geweest om dit soort nieuwe initiatieven op te zetten.

Aanknopingspunten voor het verder ontwikkelen van het andragogisch perspectief.
1. Onderzoek op het terrein van ‘social capital’ in onderwijs, bedrijf en samenleving.
2. Ontwerpwetenschap zou ook een thema kunnen zijn. Hoe kunnen we programma’s, sociale

interventies ontwerpen die latent talent ontwikkelen, autonomie vergroten, het geloof in eigen
kunnen, zelfsturing en eigen identiteit versterken?
Opleidingen in het kader van lifelong learning kunnen een krachtige motor zijn voor verdere
individuele ontwikkeling.

3. Interventiestrategieën om burgerparticipatie te bevorderen, wijkgerichtheid te versterken en de
betrokkenheid van ouders bij het onderwijs te bevorderen.



4. Duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen vragen ook om
ondersteuning, bij uitstek in een Europese context. Te lang is dit belangrijke thema verengd tot
milieuvraagstukken. Duurzame ontwikkeling in de bouw, hoe betrek je bewoners bij het inrichten
van de bebouwde omgeving. Het denken in people, planet en prosperity (Kessels gebruikt liever
deze term dan de term profit ) is direct te relateren aan andragogische inzichten.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een thema dat bij veel mensen sluimert. Bedrijven
en instellingen zitten verlegen om nieuwe mensen. Men noemt dit wel de war for talent of fighting
for talent. De generatie die nu opkomt, denkt niet in dit soort oorlogstermen maar is gedreven door
andere motieven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt daar deel van uit. Jonge
professionals willen hun ding doen. Zittende managers leggen dit uit als het ontbreken van
ambitie. Toegang krijgen tot nieuwe generaties en het leren daarvoor aantrekkelijk te worden lijkt
een behoorlijke opgave, die onderbouwd kan worden met inzichten uit de andragogie.
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