JAARVERSLAG ALUMNIKRING ANDRAGOLOGIE over het jaar JAAR 2013
Aantal leden op 31/12/2013: 290

Activiteiten: Bijeenkomsten.
23 januari 2013 Nieuwjaarsborrel. In Allard Pierson Museum café. Met toespraken van
drs. Harry Starren, de toenmalige voorzitter van de AUV en prof. dr. Joseph Kessels,
hoogleraar aan de OU en UT. Joseph Kessels, tevens voorzitter van het Comité van
Aanbeveling van het Fonds Andragologie benoemde de relevantie van het Fonds
Andragologie.
23 maart 2013 de zevende jaarlijkse alumnibijeenkomst in de Eggertzaal.
’s Ochtends de eerste Ledenvergadering van de Vereniging Kring Andragologie. ‘s Middags
thematische bijeenkomst met drs. Erik van Praag, oud-docent van het IWA, die op basis van
zijn nieuwste boek, de contouren voor een waardige samenleving schetst en hoe daar aan kan
worden bijgedragen. Milieu- en duurzaamheidsdeskundige dr. Jan Paul van Soest haakt in op
het betoog van Erik van Praag.
3 april 2013 Openbaar debat in samenwerking met de Kring Amsterdamse Economen
over De Utopie van de Vrije Markt. Prof. dr. Hans Achterhuis lezing en debat met de zaal
met kenners van de theorieën van Hayek en Ayn Rand. Locatie: Crea.
10 april 2013 Bijeenkomst voor donateurs van het Fonds Andragologie met als thema:
Andragologische visie op maatschappelijke vraagstukken in 2013 en verder. Met
medewerking van dr. Jochem Miggelbrink, prof. dr. Joseph Kessels, dr. Jaap Verheul UU,
Jumbo Klerq, Learn for Life, prof. dr. Geert-Jan Stams, dr. Joep Schrijvers en
Fondscommissie- en bestuursleden.
Locatie: UvA, Valckenierstraat 65.
30 mei 2013 Openbaar Publieksevent met dr. Gerard Donkers over zijn nieuwste boek
Veranderen in meervoud, een driedimensionale kijk op de sociale veranderkunde. Gerard
Donkers, auteur van de klassieker Veranderkundige modellen, die vele herdrukken beleefde
en verplichte literatuur is op universiteiten en hogescholen, gaat in discussie met de
aanwezigen en met coreferent dr. Henk Geertsema. Moderator van de avond is drs. Ina
Wijma.
5 september 2013 Debat over De vrije wil in de OMP. Zeven kringen van de AUV
(Andragologie, Amsterdams Netwerk van Cultureel Antropologen,
Communicatiewetenschap, Amsterdamse Economen, Kring Oudemanhuispoort,
Rechtsgeleerdheid, Psychologie en Amsterdamse Sociologen) organiseren een
discussieavond waarop eenvijftal sprekers, onder wie prof. dr. Frans van Winden
(econoom) en dr. Bart van Heerikhuizen (socioloog) met elkaar in discussie gaan over de
consequenties van de ideeën van Dick Swaab, zoals verwoord in Wij zijn ons brein. Vanuit
de kring Andragologie heeft dr. Rob van Es, organisatie ethicus, zitting in het forum.
26 september 2013 Openbaar PublieksEvent over Leiderschap met de Utrechtse
andragoloog en promovendus drs. Steven P.M. de Waal, voorzitter van de Public
SPACE Foundation en met referent drs. Harry Starren. Titel: De waarde(n) van

maatschappelijk leiders. Moderator dr. Henk Geertsema. Plaats: Roetersstraat 11, Marinus
Behrenszaal.
9 november 2013 Andragologiecollege op AUV-middag in de OMP. In zijn inleiding
Succesvol veranderen bij cultuurverschillen laat Huib Wursten MSc. zien waarom
veranderingsprocessen vaak grote problemen geven.
28 november 2013 Openbaar PublieksEvent In het oog van de orkaan. Nederland in
transitie. Door prof. dr. Jan Rotmans. Moderator: dr. Cor van Dijkum. Plaats:
Roetersstraat 11, Marinus Behrenszaal.

Collegereeksen.
Collegereeks Veranderen bij cultuurverschillen met Huib Wursten MSc. internationaal
expert van Nederlands meest geciteerde onderzoeker Geert Hofstede. 8 januari, 12
februari, 5 en 26 maart, 9 april 2013.
Werkcollegereeks Urban Education Overleven en opgroeien in de stad.
Zeven actieve Masterclasses onder leiding van prof. dr. Ton Notten.
23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 27 maart en 10 en 17 april 2013.
Collegereeks Filosofie met als thema Modernisering van prof. dr. Hans Achterhuis en
drs. Nico Koning. 24 januari, 7 februari, 7 en 28 maart, 18 april 2013.
Collegereeks Bevlogenheid terug in het werk. Vijf interactieve werkcolleges met dr.
Gerard Donkers. 27 september, 11 oktober, 1, 15 en 29 november 2013.
Collegereeks Veranderen bij cultuurverschillen met Huib Wursten MSc., 8 en 29
oktober, 5, 12 en 26 november 2013.
Herhaling reeks Met modellen meer mans? Collegereeks met prof. dr. Robert de Hoog.
Kunnen we modellen op hun kwaliteit beoordelen en zo ja, hoe gaat dat in zijn werk?
Vanwege het succes van de interactieve aanpak en de uitnodiging aan de deelnemers om
vooral ook zelf modellen aan te reiken, is het herhalingscollege uitgebreid van vier naar vijf
bijeenkomsten. 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2013.
Keuzevak Veranderkunde vanuit de Andragologie.
Het door de Kring aangeboden keuzevak voor bachelor studenten binnen het College Sociale
Wetenschappen van de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen is vlot volgeboekt.
Hiermee start een betekenisvol experiment van samenwerking tussen het College Sociale
Wetenschappen en de Kring, waarbij de Kring in de gelegenheid is om belangrijke
onderdelen van de andragologie aan te bieden. De onderwijsvorm is gedurende zes weken
een wekelijks hoorcollege en een werkcollege. De hoorcolleges worden gegeven door
gasthoogleraren. De werkcolleges worden begeleid door drs. Matthieu Karel en dr. Joep
Schrijvers. De colleges beginnen in april 2013. Zie ook:
http://studiegids.uva.nl/web/uva/sgs/nl/c/14499.html
In-company Leergang Verandermanagement voor interne senior veranderaars bij
Rabobank Nederland. Een academische leergang met een looptijd van achttien maanden,

bestaande uit drie sporen: Vakinhoud, Verandertraject en Persoonlijke ontwikkeling.
Colleges werden gegeven door o.a. dr. Rob van Es, dr. Joep Schrijvers, prof. dr. Leon de
Caluwe, dr. Alex Straathof, en prof. dr. Jaap Boonstra. Een
Academische Adviesraad van de Leergang bestaat uit prof. dr. Henriette Maassen van den
Brink, prof. dr. John Grin en prof. dr. Joseph Kessels.

Communicatie:

Email NieuwsFlitsen en Emailings ter aankondiging van
alumnibijeenkomsten en collegereeksen.
Handtekeningactie ter ondersteuning van manifest dat
dient om andragologie een plek in het Academisch bestel
te geven.

Bestuur:

Henk Wesseling (voorzitter), Thea Cohen (secretaris t/m
juni, blijft ledenwerving doen), Josee Biare (vanaf maart,
secretaris vanaf juli), Gerrit Kappert (penningmeester),
René Hoksbergen, Matthieu Karel, Truus Ophuijsen,
Enith Pereira, Stan Baars, Wilfred Diekmann (vanaf
november).

Aantal vergaderingen:

6x bestuursvergadering
3x vergadering commissie fondswerving

Overige activiteiten:

Koninklijke onderscheiding bestuurslid Kring
Andragologie. Prof. dr. René A.C. Hoksbergen,
emeritus hoogleraar adoptie, Universiteit Utrecht,
Afdeling Adoptie is benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje Nassau.
Kennislunches (5): Oriënterende uitwisseling van
bestuur en belangstellenden met personen werkzaam in
het Andragologische veld en uitvoeren swot analyse

Websites:

www.alumni.uva.nl/andragologie
www.andragologie.eu
http://www.linkedin.com/groups?gid=2985504&trk=my_groups-b-grp-v (voor Linkedin
leden)
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

