JAARVERSLAG ALUMNIKRING ANDRAGOLOGIE JAAR 2011
Aantal leden op 31/12/2011: 275
Activiteiten: Bijeenkomsten.
12/3 Vijfde jaarlijkse alumnibijeenkomst in de Eggertzaal met een evaluatie van onze
websites door dr. Cor van Dijkum en met dr. Albert Benschop over het thema De
eigenaardigheden van het Internet en spannende toepassingen in zorg, psychiatie,
hulpverlening en onderwijs’. Gesproken column door drs. Andries de Jong. Discussie
in groepen over thema’s van belang voor de andragologie. Aantal deelnemers: 55.
19/5 Reunie met alumni sociale pedagogiek, sociale psychologie en andragologie die
studeerden tussen 1947 en 1968. Drs. Erik van Praag hield een bevlogen verhaal over
zijn loopbaan als andragoloog. Dr. Jochem J.M. Miggelbrink van het Amsterdams
Universiteits Fonds gaf uitleg over het Fonds Andragologie. En prof. dr. René
Hoksbergen hield een inleiding over zijn loopbaan aan de Universiteit van Utrecht en
zijn betrokkenheid bij 60 jaar adoptieproblematiek. Aantal deelnemers: 25.
29/9 Openbare lezing en discussieavond met dr. Jaap van der Stel onder voorzitterschap van
prof. dr. Jan Swinkels, psychiater en	
  hoogleraar AMC, naar aanleiding van Van der
Stels boek Focus op geestelijke gezondheidszorg. Thema: GGZ ga voor resultaat dat
telt. Aantal deelnemers: 30.
12/11 Middagbijeenkomst op AUVdag Oudemanhuispoort. Inleiding door prof. dr. Janneke
van Mens-Verhulst over het sprookje van de derde leeftijd. Een kritische en
interactieve beschouwing over deze idealistisch voorgestelde levensfase. Aantal
deelnemers: 70.
23/11 Symposium Onderzoek en Praktijkontwikkeling in de Publieke sector, in
samenwerking met het Kenniscentrum Maatschappij & Recht van de Hogeschool van
Amsterdam en de NOSMO (Nederlandse Organisatie van Sociaal Methodologisch
Onderzoek). Aantal deelnemers 163.
Bijzondere activiteit: uitgave van een DVD met opnamen van het historische debat,
gehouden op 10 juni 2009 tussen prof. dr. Hans Achterhuis en dr. Willem Duyvendak over
De markt van welzsijn en geluk. Bij de kring te bestellen à € 15.
Collegereeksen.
Collegereeks Organisatieontwikkeling met verschillende inleiders, coördinatie drs. Matthieu
Karel. Op 21/1, 11/2, 4/3, 25/3, 15/4, 13/5, 10/6 en 24/6.
Filosofische collegereeks prof. dr. Hans Achterhuis en drs. Nico Koning, thema: de
integratie-utopie. Op 27/1, 17/2, 10/3, 31/3 en 21/4.
Colleges Urban education, prof. dr. Ton Notten, thema: opgroeien en opvoeden in de grote
stad. Op 17/2, 17/3 en 21/4.

Colleges prof. dr. Gerard de Zeeuw, vervolg op colleges uit 2010, thema: sociaal
wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van sociale interventies. Op 18/2, 01/4, 20/5 en
17/6.
Werkcollegereeks prof. dr. Joseph Kessels, thema: Andragologie, kennisproductiviteit en
sociaal kapitaal. Op 28/2, 21/3, 18/4 en 23/5.
Eerste gedeelte nieuwe reeks colleges prof. dr. Gerard de Zeeuw, thema: voorhoede in
onderzoek. Op 30/9, 04/11, en 16/12 (de reeks wordt voortgezet in 2012).
Andragologische werkplaats Presentie, prof. dr. Andries Baart, thema: presentie, interventie
en andragologie. Op 26/10, 16/11, 14/12 (wordt vervolgd in 2012).
Communicatie:

Twee e-mail NieuwsFlitsen.
E-mailings ter aankondiging alumnibijeenkomsten en
collegereeksen.
Wervingsbrief aan kringleden t.b.v. Fonds Andragologie.
Brief uitnodiging reunie alumni 1947-1968 op 19/5.
Bedankbrieven aan donateurs van het Fonds
Andragologie.

Bestuur:

Henk Wesseling (voorzitter), Thea Cohen (secretaris),
Jacqueline de Savornin Lohman (penningmeester tot
september), Gerrit Kappert (penningmeester vanaf
september), René Hoksbergen, Matthieu Karel, Truus
Ophuijsen, Enith Pereira.

Aantal vergaderingen:

5x bestuursvergadering
3x vergadering commissie fondswerving

Overige activiteiten:

Oriënterende gesprekken over de mogelijkheid tot
aanstelling van een part-time hoogleraar andragologie.
Gesprekken met afdelingen Pedagogie (POWL),
Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) en
Politicologie over samenwerking bij het aanbieden van
collegereeksen.
Gesprekken binnen de FMG over toekomstige
huisvesting van het secretariaat en bibliotheek kring
andragologie.
Deelname aan diverse alumniactiviteiten van de UvA.

Websites:

www.alumni.uva.nl/andragologie en
www.andragologie.eu

Contactgegevens:

AUV-kring Andragologie
Sarphatistraat 104, 1018 GV Amsterdam
E: andragologie@uva.nl

