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JAARVERSLAG 2018   KRING ANDRAGOLOGIE 
 
Met veel genoegen biedt het bestuur van de Kring Andragologie hierbij het jaarverslag 2018 
aan. Net als in de vorige verslagen worden de verschillende activiteiten beschreven en 
worden enkele gegevens over de organisatie van de Kring gepresenteerd.  
Nadere informatie is desgewenst te vinden op www.andragologie.org.  
Van belang is het om te vermelden dat de Vereniging Kring Andragologie en de 
Amsterdamse Universiteits-Vereniging in december van 2018 hun 
Samenwerkingsovereenkomst (van 2014) hebben vernieuwd.  
 

Activiteiten. Kringbijeenkomsten 
17-1-2018 Nieuwjaarsreceptie 
Deze bijeenkomst (locatie: Bijzondere collecties) werd bezocht door ongeveer 40 mensen. 
De nieuwjaarstoespraak van voorzitter Paul Oomen werd gevolgd door een inleiding van en 
een discussie met CvB-voorzitter Geert ten Dam.  

24-3-2018 Ledenvergadering 
Op het huishoudelijk gedeelte van deze bijeenkomst (in de Eggertzaal) volgde een 
inhoudelijk gedeelte dat werd verzorgd door Rob van Es met als titel: Veranderwetenschap, 
een nieuwe positionering van de andragologie? Er waren 30 leden aanwezig. 
 
21-12-2018 Eindejaarsdiner 
Ook in 2018 dineerden ongeveer 20 leden van de Kring in restaurant Kantjil&de Tijger. 
 

 
Activiteiten. Kennislunches 

Kennislunches zijn tweemaandelijkse bijeenkomsten op vrijdagen, gericht op 
kennisuitwisseling tussen (bestuurs)leden van de kring en andere genodigden over voor de 
Kring relevante onderwerpen. 
In 2018 werden vijf bijeenkomsten georganiseerd. Onderwerpen waren: andragologie en 
systeemtheorie (3x), duurzaamheid (1x) en vorming/leren in relatie tot inclusie, diversiteit en 
identiteit (1x). Gemiddeld waren 15 personen aanwezig. 
 
Activiteiten. Lezingen 

6-2-2018 Lezing Jan Rotmans. De rol van wetenschap bij maatschappelijke transities. 
Deze lezing, georganiseerd door de Kring Andragologie i.s.m. de Kring van Amsterdamse 
Economen, werd bezocht door ongeveer 120 bezoekers. 
 
27-3-2018 Lezing Margo Trappenburg. De participatiesamenleving: een morele kosten-
baten analyse. 
Deze lezing, georganiseerd door de Kring Andragologie i.s.m. de  Kring van Amsterdamse 
Sociologie werd bezocht door 80 bezoekers. 

17-5-2018 Lezing Cars Hommes. Economische wetenschap na Tinbergen in een 
complexe wereld. 
Deze lezing, georganiseerd door de  Kring van Amsterdamse Economen i.s.m. de Kring 
Andragologie, werd bezocht door 54 bezoekers. 
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Activiteiten. Collegereeksen en Evenementen 
 
Woede, geweld en religie. Zeven filosofische colleges met Hans Achterhuis en Nico 
Koning (februari t/m mei). 
Meedenken over volkswoede, geweldsdreiging, religieus en antireligieus fanatisme, de 
opmars van identiteitspolitiek, e.d. Hoe daarmee om te gaan? 
Aantal deelnemers: 13. 
 
De Kracht van Sociaal work. Sociaal werk vanuit veranderkundig perspectief (maart t/m 
mei). 
Er vonden in deze reeks in 2018 twee bijeenkomsten plaats: op 27 maart met Gerard 
Donkers, Jeannet Buurman en Melissa Oomstee over Zelfregie, sociaal werk en 
samenleving en op 8 mei met Harry Kunneman en Gert Schout over Normatieve 
professionaliteit (beide 8 deelnemers). 
 
Masterclass Dynamisch verandermanagement door Gerard Donkers en Nelly Labrie 
Door versterking zelforganiserend en zelflerend vermogen van mensen (januari t/m 
april). 
Deze masterclass werd aangeboden door de Amsterdam Advanced Graduate School 
(AAGS) van de UvA in samenwerking met de Kring Andragologie. 
Veranderkundigen opereren in een complexe omgeving vol transities op technologisch, 
cultureel, sociaal en politiek gebied. Deze complexe, onzekere en onvoorspelbare context 
vraagt om een andere manier van denken over professionaliteit en organisatieontwikkeling 
dan de traditionele vaak hiërarchische en bureaucratische aanpak. Aantal deelnemers: 24. 
 
Capita selecta Kwaliteit in het Sociale Domein (september t/m november). 
Deze reeks omvatte vijf colleges die verschillende aspecten van de transities in het sociale 
domein belichtten. Sprekers waren: John Grin - Welke veranderingsstrategie?, Marcel 
Spierts - Sociale professionals en de drie decentralisaties: de vraag naar ‘democratische’ 
kwaliteiten, Nico de Boer - De tragedie van de stille krachten, Willem Trommel - 3D in 
perspectief, Steven de Waal - Maatschappelijk Leiderschap als enig antwoord op disruptief 
burgerschap en Gerard Donkers en Carlijn van den Nieuwenboer-Kurvers - Succesvol 
veranderen in het Sociaal Domein anno 2018. 
Aantal deelnemers per college gemiddeld 43. 
 
Masterclass Ontwikkelen van eigenaarschap - Een andragologische benadering van 
coaching door Rudy Vandamme en Marcel van Eck Acht bijeenkomsten oktober 2018 t/m 
februari 2019. 
Wat houdt de ontwikkeling van eigenaarschap bij medewerkers in en hoe kunnen 
leidinggevenden, opleiders en begeleiders deze ontwikkeling faciliteren en ondersteunen? 
Hoe de fricties die onvermijdelijk aanwezig zijn in goede banen te leiden? Deze masterclass 
helpt professionals om hierover onderzoek te doen en nieuwe richtlijnen van aanpak te 
vinden. Aantal deelnemers: 16. 
 
Studiedag De Toekomst van het Platteland - Anticiperen in het onderwijs op de snelle 
veranderingen op het Platteland en in de Krimpgebieden (21 november 2018). 
Een samenwerking tussen de Kring Andragologie, de Kring Geografie en Planologie, HAN 
Centre of Expertise Krachtige Kernen, Learn for Life (Rural Academy).  
Centraal thema: hoe kunnen innovatief onderwijs, scholing en projecten voor een leven lang 
leren een blijvende vitalisering op het Platteland en in de Krimpgebieden stimuleren? 
Een dag met diverse inleidingen en workshoprondes gehouden door verschillende 
sprekers en begeleiders. Aantal deelnemers: 120. 
 
Van groot belang voor de Kring Andragologie was de Promotie van Maaike de Boois 
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op 12 september 2018 in de aula van de UvA op het proefschrift ‘Discipline zonder 
discipline’ De opkomst en opheffing van de wetenschap der andragologie’. De 
beschreven geschiedenis van de andragologie biedt een boeiende inkijk in de jaren '50-'83. 
Het veranderende denken over de relatie tussen overheid en burger, de democratiserende 
universiteit, het geloof in de maakbaarheid van het sociale domein en in de 
wetenschappelijke kennis daarover en vervolgens de scepsis hierover. Aan het proefschrift 
is in diverse media aandacht besteed: o.a. in Folia, Spui, Tijdschrift voor Sociale 
Vraagstukken, Sozio en op de radio in het programma OVT. 
 
 
Activiteiten. Projecten 

 
Project Innovatief Praktijkgericht Onderzoek (PION): 
Het PION project is een samenwerking van de UvA Alumnikring Andragologie en de 
NOSMO. De deelnemersgroep kent naast Kringleden vertegenwoordigers uit het 
onderzoeks- en hoger onderwijsveld. PION zet zich in om met name participatief 
praktijkonderzoek meer onder de aandacht te brengen en werkt aan de verdere ontwikkeling 
ervan.  
De groep van ongeveer 15 deelnemers kwam in 2018 zeven keer bijeen (1 februari, 22 
maart, 12 april, 21 juni, 20 september, 14 november en 13 december).  
Er is in de eerste helft van 2018 aandacht geweest voor een aantal onderwerpen: 
systeemtheorie, disciplinevorming in de andragologie, onderzoek in de GGZ, onderwijs in 
het HBO (zowel bachelor- als masteronderwijs). In juni is een plan van aanpak gemaakt dat 
voorziet in het organiseren van enkele activiteiten in 2019 op de volgende terreinen: analyse 
van studieboeken praktijkgericht onderzoek, actieonderzoek m.b.t. rechtshandhaving, 
onderzoek ter ondersteuning van de transitie naar een duurzame samenleving. Aan deze 
onderwerpen is in het najaar gewerkt. 
 
Leiderschap in veranderingsprocessen met Joep Schrijvers, Matthieu Karel, Paul 
Oomen, Joseph Kessels en Rob van Es.  
Een onderzoeks- en ontwikkelingsproject van de Kring Andragologie en de UvA. Wat voor 
leiderschap is er nodig bij welke veranderingen? Een zoektocht naar handelingsrepertoire 
voor iedereen die (mee)stuurt in veranderingsprocessen.  
In april t/m juni zijn drie startseminars gehouden (met ieder ongeveer 30 deelnemers). Deze 
vervulden een rol in het voorbereiden van een Bachelor keuzeprogramma van de Faculteit 
der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA dat in september met 8 
studenten van start ging. 
 
 
Gegevens over de Kring        

 
Leden 
Het aantal leden van de Kring was op 31 december 2018: 278. 
In de voorgaande jaren: 270 (2017), 267 (2016), 270 (2015), 272 (2014), 282 (2013), 280 
(2012), 274 (2011), 245 (2010), 220 (2009), 174 (2008). 

 
Wij herdenken: Albert Benschop (27/02), Hajee van Houten (10/05), Hendrik v.d. Zee 
(08/06), Wim Koomen (06/09), Liesbeth Klaij (02/10) en Jacqueline de Savornin-Lohman 
(24/11). 

 
Bestuur 
Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende leden: 

• Drs. Paul Oomen: voorzitter, bestuurslid sinds 2016 
• Drs. Wilfred Diekmann: secretaris, bestuurslid sinds 2014 
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• Drs. Gerrit Kappert: penningmeester, bestuurslid sinds 2011 
• Prof. dr. René Hoksbergen: bestuurslid sinds 2010 
• Drs. Truus Ophuysen: bestuurslid sinds 2008 
• Drs. Evelien ten Napel: bestuurslid sinds 2016 
• Dr. Gerard Donkers: bestuurslid sinds 2016 
• Drs. Dinie Goezinne: bestuurslid sinds 2018 

Het bestuur is in 2018 tien keer bijeen geweest. 
 

 
Secretariaat 
Ook in 2018 werd het secretariaat verzorgd door Hanneke van der Veen. 

 
Naam- en adresregistratie 
Thea Cohen 

 
Kascommissie 
De kascommissie bestond in 2017/2018 uit Janneke van Mens-Verhulst, Ernest Spronck en 
Pim Groeneveld. Joep Schrijvers is lid sinds de ledenvergadering van 24 maart. 

 
Fonds Andragologie 
Het Fonds Andragologie is in 2010 ingesteld als een ‘Fonds op Naam’ van het Amsterdams 
Universiteitsfonds (AUF). Het Fonds legt verantwoording af aan het bestuur van de AUF en 
rapporteert aan het bestuur van de Kring.  
 
Besteding Advies Commissie (BAC) 
Deze commissie adviseert het Fonds Andragologie over het al of niet toekennen van 
aanvragen van het bestuur van de Kring bij het Fonds Andragologie. 
Prof. dr. Sjoerd Karsten, Willemy van Enckevort en drs. Gerrit Kappert. 

Commissie Fondswerving 
Deze commissie adviseert het bestuur over de werving van fondsen. Leden waren in 2018: 
Joseph Kessels (vanaf 1 juli 2016 voorzitter), Willemy van Enckevort (secretaris), Gerrit 
Kappert, Dinie Goezinne-Zijlman en Wilfred Diekmann. De commissie heeft in 2018 twee 
keer vergaderd. 

PREMM-groep 
De PREMM-groep is een groep vrijwilligers die onmisbaar is bij de voorbereiding en 
uitvoering van activiteiten. De groep bestond in 2018 uit: Pim Groeneveld, Riekje 
Merjenburgh en Marlette van Kleef. De coördinatie ligt in handen van Hanneke van der 
Veen. 

Flyer- en brochuregroep 
Leden van de flyer- en brochuregroep waren in 2018: Thea Cohen en Hanneke van der 
Veen. 

Webmaster en web redactie 
Paul Reehuis en Cor van Dijkum (webmasters) en Thea Cohen (webredactie) 

 
Webblog redactie 
Truus Ophuysen, Gerrit Kappert en Ton Notten 
  
Communicatie. Websites, e-mail en LinkedIn 

 
www.alumni.uva.nl/andragologie   
www.andragologie.org  
http://www.linkedin.com/groups?gid=2985504&trk=my_groups-b-grp-v  
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en https://nl.linkedin.com/pub/kring-andragologie-uva/88/237/168 
 
Blog: andragologieNu  - bereikbaar via  www.andragologie.org 

 
Voor de aankondiging van alumnibijeenkomsten, colleges en evenementen is naast de 
website gebruik gemaakt van email flyers, e-mailingen en berichten op LinkedIn. 

 
Contactgegevens 
Kring Andragologie, Universiteit van Amsterdam 
Valckenierstraat 65-67, REC J/K B.63,  
1018 XE Amsterdam,  
T: 020 5255880.  
E: andragologie@uva.nl 


