JAARVERSLAG ALUMNIKRING ANDRAGOLOGIE JAAR 2012
Aantal leden op 31/12/2012: 280
Activiteiten: Bijeenkomsten.
3/2 Tweede conferentie Mechanism Design. Met o.a. prof. dr. Arnold Heertje en dr. Cor
van Dijkum (UU), dr Sander Onderstal (FEB), dr Janneke Van Mens-Verhulst (UvH)
en dr. ir. Annemarth Idenburg (WRR). Deelnemers: 45
17/3 Zesde 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: 45.
9/5 Openbare slotbijeenkomst van de werkcollegereeks Andragologische werkplaats
Presentie met publieke tribune, prof. dr. Andries Baart.
31/5 Publieksevent. Openbare lezing en discussieavond met dr. Joep Schrijvers n.a.v. zijn
nieuwste boek: Maak er wat van!	
  Moderator was dr. Bart van Herikhuizen, FMG
afdeling Sociologie. Deelnemers: 40.	
  
	
  

5/7 Werkconferentie Postinitiële Master Veranderkunde i/o met dr. Rob van Es, prof. dr
Joseph Kessels en drs. Matthieu Karel en docenten en professionals uit de opleidings- en
organisatiewereld.
20/9 Feestelijke house warming receptie ter gelegenheid van de oprichting van de Kring als
zelfstandige vereniging en opening van de bibliotheek en het secretariaat van de kring
op de nieuwe locatie.
Het afsluiten van een convenant tussen Kring en AUV over nauwe samenwerking ter
bevordering van alumniactiviteiten. Alsmede de lancering van de landelijke
handtekeningenactie om andragologie een plaats te geven binnen het universitaire
curriculum.
19/10 Kennislunch. Oriënterende uitwisseling van bestuur en belangstellenden met iemand
werkzaam in het andragologisch veld. Deze keer met de sociologe dr. Floor Basten.
1/11 Publieksevent. Het probleem van de jeugdzorg is de jeugdzorg zelf. Openbare lezing
en discussieavond met prof. dr. Ton Notten naar aanleiding van het verschijnen van het
boek 'Zorgen om de Jeugd' onder zijn redactie. Referenten waren prof. dr. Geert-Jan
Stams (POWL) en dr. Erik Gerritsen, directeur Bureau Jeugdzorg Agglomeratie
Amsterdam. Moderator was mevr. mr. Ella Kalsbeek; zij is o.a. voorzitter van de
Stuurgroep Professionalisering in de Jeugdzorg. Video opname is te bestellen
bij de kring andragologie. Deelnemers: 65.
3/11 Middagbijeenkomst op AUVdag Oudemanhuispoort. Inleiding door dr. Pieterjan van
Delden over sociale professionals in de frontlijn en over zijn onderzoek naar
achterliggende mechanismen die de moeizame, maar broodnodige samenwerking in de

publieke sector succesvol kunnen maken. Gevolgd door stellingen en discussie.
Deelnemers: 45.
Collegereeksen.
Collegereeks Organisatieontwikkeling met o.a. prof. dr. Anton Cozijnsen, dr. Rob van
Es, prof. ir. Willem Vrakking, coördinatie drs. Matthieu Karel.
Op 20/1, 10/2,16/3, 13/4, 11/5 en 15/6.
Filosofische collegereeks Beschaving prof. dr. Hans Achterhuis en drs. Nico Koning.
Op 26/1, 16/2, 15/3, 5/4 en 19/4.
Ontwerpende collegereeks Voorhoede in onderzoek prof. dr. Gerard de Zeeuw.
Op 17/2, 20/4, 1/6, 29/6, 21/9, 2/11 en 14/12.
Communicatie:

Twee e-mail NieuwsFlitsen.
E-mailings ter aankondiging alumnibijeenkomsten en
collegereeksen.

Bestuur:

Henk Wesseling (voorzitter), Thea Cohen (secretaris),
Gerrit Kappert (penningmeester), René Hoksbergen,
Matthieu Karel, Truus Ophuijsen, Enith Pereira, Stan
Baars.

Aantal vergaderingen:

6x bestuursvergadering
3x vergadering commissie fondswerving

Overige activiteiten:

Gesprekken met het College Sociale Wetenschappen
over het aanbieden van een keuzevak
Veranderkunde/andragologie voor bachelor studenten.
Later sloten zich hierbij aan FEB en POWL.
Verzelfstandiging van de AUV alumnikring
Andragologie tot Vereniging Kring Andragologie op 31
augustus 2012.
Verhuizing van secretariaat en bibliotheek van de kring
naar een nieuwe locatie binnen de UvA (september).
Gesprekken met afdeling Politicologie over
samenwerking bij het aanbieden van een Leergang
Veranderkunde en complex bestuur.
Deelname aan diverse alumniactiviteiten van de UvA.

Websites:

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

Contactgegevens:

Kring Andragologie
Universiteit van Amsterdam, gebouw REC J/K
Valckenierstraat 65-67, kr. 3.10
1018 XE Amsterdam
T: 020 5255880 E: andragologie@uva.nl

