Kring Andragologie
Universiteit van Amsterdam

Capita Selecta Sociaal Domein
Twee online avondcolleges op 9 maart en 25 maart
(en indien de situatie het t.z.t. toelaat ook op locatie)

Deze reeks was aanvankelijk gepland in het voorjaar 2020, maar hebben wij gezien
de Corona-situatie verplaatst naar het voorjaar 2021.

De Kring Andragologie organiseert aankomend najaar een Capita Selectareeks met twee colleges door topexperts die ingaan op actuele ontwikkelingen binnen het werkveld van het Sociale Domein. Met deze keer colleges door prof. dr. Sawitri Saharso en dr. Jeroen Gradener. Het thema
voor dit najaar is: “Engagement en Solidariteit in het Sociaal Domein”.
De colleges Capita Selecta Sociaal Domein zijn bedoeld voor:
- Professionals, leidinggevenden en bestuurders in zorg en welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en politiek;
- Docenten en onderzoekers van Hogescholen en Universiteiten
- Managers van gemeenten
- Masterstudenten maatschappij- en gedragswetenschappen
- Andere belangstellenden
U kunt zich voor één college of voor beide colleges inschrijven.
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Thema
Is politieke actie weer terug in het Sociaal Domein? Binnen de opleidingen aan de Hogescholen wordt er weer aandacht aan besteed. Maar hoe zit het met de praktijk en hoe kan
politisering en solidariteit vorm krijgen in het werk binnen het Sociaal Domein?
Het thema voor deze Capita Selecta is “engagement en solidariteit in het Sociaal Domein”.
We bekijken dit vanuit twee invalshoeken. Dr. Jeroen Gradener wil ingaan op de uitdagingen van het sociaal werk om zichzelf als mensenrechten- en sociaalrechtvaardigheidsberoep opnieuw uit te vinden. Prof. dr. Sawitri Saharso bespreekt wat er moet gebeuren om
goed samen te leven in morele diversiteit. Wat vraagt dit van de burgers? Aan de hand van
voorbeelden uit de praktijk zal ze laten zien hoe zij haar eigen denken over cultuurgebonden moreel conflict op z’n kop hebben gezet.
Dit gebeurt in 2 avonden in het najaar. Sawitri Saharso wil graag een beperkt aantal
deelnemers, dus schrijf snel in want vol is vol. Voor de avond met Jeroen Gradener zijn
geen beperkingen wat betreft het aantal deelnemers.
We willen bekijken of er vanuit deze twee avonden een vervolgtraject op het thema mogelijk is. Inbreng vanuit de deelnemers wordt daarbij zeer op prijs gesteld.

Colleges (online) Capita Selecta Sociaal
Domein voorjaar 2021
College 1 op dinsdagavond 9 maart. Naar democratiserende sociaal werk praktijken.
Dr. Jeroen Gradener is cultuurpsycholoog en werkt als Hoofddocent Social Work aan de
Hogeschool van Amsterdam. Zijn focus ligt hier op de combinatie van onderwijs, onderzoek en praktijkontwikkeling in het sociaal werk rondom politiserend werken, mensenrechten, lokale democratie en sociale rechtvaardigheid.

Colege 2 op donderdagavond 25 maart. Gloedvol samenleven in morele diversiteit.
Prof. dr. Sawitri Saharso is Hoogleraar Burgerschap en morele diversiteit aan de Universiteit voor Humanistiek Utrecht/Afdeling Sociologie VU Amsterdam.

Dinsdagavond 9 maart 2021
Naar democratiserende sociaal werk praktijken
Jeroen Gradener wil in zijn lezing ingaan op de uitdagingen van het sociaal werk om zichzelf als mensenrechten- en sociaalrechtvaardigheidsberoep opnieuw uit te vinden. Dat
vraagt om een politiserende houding en een reflectie op de sociaal-transformatieve wortels van het sociaal werk. Welke verantwoordelijkheid heeft de Hogeschool daarbij als op2
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leidingsinstituut? Op basis van zijn werk in zowel de Bachelor en de Master Social Work,
als bij zijn onderzoek in de Werkplaats Sociaal Domein, zal hij laten zien hoe studenten en
professionals worden toegerust om te politiseren.
Dr. Jeroen Gradener is cultuurpsycholoog en werkt als Hoofddocent Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn focus ligt
hier op de combinatie van onderwijs, onderzoek en praktijkontwikkeling in het sociaal werk rondom politiserend werken, mensenrechten, lokale democratie en sociale rechtvaardigheid Hij is lid
van een Europees netwerk rondom ‘social justice and social
work’. In 2016 promoveerde op Keys 3ot he Communities, een internationaal vergelijkend
veldonderzoek naar legitimatie van opbouwwerkers.

Donderdagavond 25 maart 2021
Gloedvol samenleven in morele diversiteit
Bijna de helft van de autochtone Nederlanders gelooft dat de verschillende culturen en
religies in Nederland niet vreedzaam met elkaar kunnen samenleven vanwege verschillen
in waarden. Hoe kunnen we met deze waardenverschillen omgaan? Sawitri Saharso bespreekt wat er moet gebeuren om goed samen te leven in morele diversiteit. De overheid
kan met meer zorgzaam en inclusief beleid daarvoor de randvoorwaarden scheppen. Ze
zal echter daar vandaag niet uitgebreid op ingaan en juist wat meer afstand nemen van
het beleid en vooral bespreken wat het van burgers vraagt om goed samen te leven in
morele diversiteit. Ze laat u kennismaken met enkele denkers, waar zij zich door
geïnspireerd voelt. Aan de hand van alledaagse en minder alledaagse voorbeelden uit de
praktijk zal ze laten zien hoe zij haar eigen denken over cultuurgebonden moreel conflict
op z’n kop hebben gezet. Ze zal uiteindelijk betogen dat samenleven in morele diversiteit
vraagt om burgers, die compassie hebben met elkaar en die in staat zijn om zonder afstand
te nemen van de eigen zienswijze over het eigen zelfbetrokken perspectief heen te zien.
Ze hoort graag van u hoe u vanuit uw praktijk tegen de door haar gepresenteerde ideeën
aankijkt. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te praten.
Prof. dr. Sawitri Saharso is als hoogleraar Burgerschap en Morele Diversiteit verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en de
Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is geïnteresseerd in vraagstukken
rond migratie, morele diversiteit en burgerschap vanuit een Europees
vergelijkend perspectief. Haar huidige onderzoek richt zich op gender,
migratie en gezondheid. Ze heeft sociologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze in 1992 is gepromoveerd op een onderzoek naar de identiteitsbeleving en discriminatie- en vriendschapservaringen van migrantenjeugd. Ze is manager van de Graduate School van de Universiteit van
Humanistiek en aan de Vrije Universiteit coördinator van het onderzoeksprogramma
Identity, Diversity and Inclusion. Ze is gasthoogleraar ‘Democracy and Difference in Europe’
aan de Universiteit van Wenen (Oostenrijk) geweest en is hoofdredacteur van het
tijdschrift Comparative Migration Studies. Zie: https://comparativemigrationstudies.springeropen.com
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Praktische zaken
Data
Dinsdagavond 9 maart 2021 en donderdagavond 25 maart 2021.
U kunt zich voor één college inschrijven, maar u kunt ook beide colleges in de reeks
volgen.

Tijd
18.30 uur – 19.00 uur

Digitale inloop

19.00 uur – 21.15 uur

College (inclusief tussendoor een pauze)

Plaats
Online. Enkele dagen voorafgaand aan het college ontvangt u een mail met een link voor
toegang tot het online college.
N.B.: het college zal, op voorwaarde dat het is toegestaan en indien de situatie het
toelaat, wellicht ook op locatie plaatsvinden.

Prijs
Prijs per college
€ 60 reguliere prijs
€ 50 leden Kring Andragologie en leden AUV
€ 30 studenten en leden studieverenigingen FMG (beperkt aantal plaatsen)

Totaalprijs voor twee colleges
€ 100 reguliere prijs
€ 80 leden Kring Andragologie en leden AUV
€ 50 studenten en leden studievereniging FMG (beperkt aantal plaatsen)
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Inschrijven
Inschrijven kan via de website Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam
alumni.uva.nl/andragologie via deze link.
Betaling uitsluitend vooraf (minimaal 2 weken voor aanvang) op rekeningnummer NL 47
INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. ‘Capita Selecta 2021’ en uw naam.
U bent pas na ontvangst van uw betaling definitief ingeschreven voor de leergang. Mocht
u onverhoopt verhinderd zijn dan kunt u uw betaling tot 14 dagen voor de start
terugontvangen. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger sturen.

Organisatie
CONTACT
Kring Andragologie - Universiteit van Amsterdam
Roeterseilandcampus gebouw J/K, Valckenierstraat 65-67, Kamer B.63
1018 XE Amsterdam
andragologie@uva.nl
www.alumni.uva.nl/andragologie en www.andragologie.org
www.linkedin.com/in/KringAndragologieUvA
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