NieuwsFlits Andragologie nummer 2
17 september 2008
Secretariaat: p/a Piet Vriens
Da Costakade 17 hs
1052 SE AMSTERDAM
Tel: 020 612 35 v43
E-mail: secretariaat@andragologie.eu
Website: www.andragologie.eu
Inhoudsopgave:
1.
2.
3.
4.

Middagprogramma AUV-dag op 8 november a.s.
Programma PARADE van 7 HOOGLERAREN ANDRAGOLOGIE
Publiekslezing Hans Achterhuis op 18 november a.s.
Verschuiven aangekondigde werkcollegereeks Hans Achterhuis naar
begin 2009

Ad 1.
De sprekers tijdens het door de andragologenkring georganiseerde middagprogramma van de
AUV dag op 8 november hebben allen aan het IWA gestudeerd en/of gewerkt.
Keynote speech wordt gehouden door prof dr Joseph Kessels, hoogleraar aan de
Universiteit Twente. De titel van zijn inleiding: Leren en werken in een kennismaatschappij.
Over de waarde van sociaal kapitaal en de kwaliteit van verbindingen met duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Joseph Kessels promoveerde na zijn studie op het IWA (1972-1979) cum laude aan de
Universiteit Twente op een studie naar het ontwerpen van succesvolle opleidingsprogramma’s. Zie ook de rubriek Stilstaan bij het heden op www.andragologie.eu
Twee co-referenten zullen reageren. Dit zijn studiegenoten drs Elly Mathijssen-Jansen,
senior adviseur onderwijs- en organisatieontwikkeling bij de Hogeschool van Amsterdam en
prof dr Anton Cozijnsen, hoogleraar bedrijfskunde in het bijzonder verandermanagement
aan de VU.
Het bestuur van de kring verwacht jullie in grote getale en hoopt, evenals vorig jaar, meer dan
100 belangstellenden welkom te kunnen heten.

Ad 2. Overzicht van de Parade van zeven colleges door zeven hoogleraren.
1. Vrijdag 26 september 2008, 10.00 - 13.00 uur, locatie: ILO, lokaal 2.03
Prof dr Jelle Visser: Sociale innovatie in Europa: harde en zachte krachten
2. Vrijdag 31 oktober 2008 , 10.00 – 13.00 uur, locatie: ILO, lokaal 2.03
Prof dr Geert ten Dam: Burgerschapscompetenties in het onderwijs
3. Vrijdag 21 november 2008, 10.00 - 13.00 uur, locatie ILO, lokaal 1.03
Prof dr Egbert Tellegen: Idealisme versus Utopisme

4. Vrijdag 16 januari 2009, 10.00 - 13.00 uur, locatie: ILO, lokaal 2.03
Prof dr Ton Notten: Andragologie: tussen werkelijkheidszin en mogelijkheidszin
5. Vrijdag 20 februari 2009, 10.00 - 13.00 uur, locatie: ILO, lokaal 1.09
Prof mr dr Jacquelien de Savornin Lohman: Kwaliteitsverbetering in de publieke
sector begint bij werkers in de frontlinie
6. Vrijdag 20 maart 2009, 10.00 – 13.00 uur, locatie: ILO, lokaal 1.09
Prof drs Wessel Ganzevoort: Leiderschap en organisatieontwikkeling
7. Donderdag 16 april 2009, 10.00 – 13.00 uur, locatie: wordt nog bekend gemaakt

Prof ir drs Willem Vrakking: Noodzakelijk versus gedreven verandermanagement
Zie voor toelichting van alle colleges: www.andragologie.eu
Plaats: Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO)van de Universiteit van Amsterdam,
Spinozastraat 55, 1018 HJ Amsterdam.
Routebeschrijving zie: http://www.ilo.uva.nl/ onder rubriek: contact.
Deelname AUV-leden gratis, niet-leden € 125,- voor de hele reeks; losse colleges € 20,-.
Rekeningnummer 632539275 t.a.v. J. De Savornin Lohman te Amsterdam o.v.v. de nummers
van de gekozen colleges 2008-2009.
Aanmelden van te voren: seceretariaat@andragologie.eu of tel. 020 612 3543

Ad 3.
Op 18 november 2008 organiseert de alumnikring Andragologie van de AUV in
samenwerking met uitgeverij Lemniscaat een publiekslezing door prof dr Hans
Achterhuis. De titel luidt: "Met alle geweld".
' Vragen rondom het gebruik en de legitimatie van geweld, die zowel in de wetenschap als de
politiek steeds meer gesteld worden, zijn aan de filosofie goeddeels voorbij gegaan. De laatste
brede wijsgerige studie over geweld is "Over het geweld" van Hannah Arendt uit 1969.
In het voetspoor van Arendt en in discussie met de actualiteit en de romanliteratuur behandelt
de filosoof Hans Achterhuis de vele verschijningsvormen van geweld. Welke
antropologische, sociale, politieke en religieuze mechanismen zitten er achter het geweld?
Maken agressie en geweldgebruik als evolutionaire erfenis deel uit van onze menselijke
natuur? Wanneer dat het geval is, lijkt het utopisch om geweld geheel te willen afschaffen.
Hoe moeten we er daarmee omgaan?
Plaats: De Nieuwe Kerk, Eggertzaal ingang Dam, via het Nieuwe Kafé.
Aanvang: 19.00 uur, Zaal open: 18.00 uur.
Plaatsbewijzen voor AUV-leden € 20,-; niet-leden € 30,-.
Aanmelden van te voren: seceretariaat@andragologie.eu of tel. 020 612 3543

Ad 4.
Aangezien Hans Achterhuis momenteel herstellende is van een gecompliceerde beenbreuk
ziet hij de komende herfstmaanden geen mogelijkheid de aangekondigde avondcolleges te
geven. De vastgestelde nieuwe data zijn nu: 5 februari, 5 maart, 19 maart en 2 april
2009. Willen diegenen die zich al hadden aangemeld svp doorgeven of zij zich voor de
nieuwe data opgeven? Andere belangstellenden zijn eveneens welkom. Max. 20 personen
kunnen aan de werkcolleges deelnemen. De aanvangstijd is nog niet bekend. Een voorkeur
voor overdag of ‘savonds kan worden doorgegeven.
Aanmelden: secretariaat@andragologie.eu of tel. 020 612 3543
Deelname AUV-leden € 70,- / niet-leden € 90,-.

