NieuwsFlits Andragologie nummer 5
juli 2009
Inhoud:
1.
2.
3.
4.

Stand van zaken kring juli 2009
Activiteiten academisch jaar 2009-‘10
Opgave voor de bijeenkomsten is gewenst
Samenstelling bestuur

Ad 1. Stand van zaken kring juli 2009
Het verheugt ons te kunnen meedelen dat het aantal kringleden inmiddels 206 is.
De toename van het ledental betekent dat de activiteiten van de kring een herkenbaar
universitair referentiepunt zijn geworden voor alumni en oud docenten en dat de
kringactiviteiten op hun belangstelling kunnen rekenen. Dit is een signaal en een stimulans
om door te gaan. Zowel binnen als buiten de universitaire wereld blijven onze activiteiten niet
onopgemerkt. Het woord andragologie beleeft een comeback.
Tegelijk doet zich het feit voor dat nog tientallen oud-studenten niet van het bestaan van de
kring weten. Vandaar het beroep op jullie om hierop alert te zijn en ons te helpen deze alumni
te bereiken.
Een andere groep alumni en oud-docenten vraagt eveneens aandacht. Namelijk de groep die
wel op de hoogte is van de activiteiten van de kring en daar ook aan meedoet, maar er tegen
opziet om lid te worden van de onze alumnikring. De alumni kring wordt door hen beleefd als
onderdeel van de UvA en dat staat het lidmaatschap in de weg. Hier ligt volgens het bestuur
een taak voor allen om hierover met je oud-studiegenoten of collega’s in gesprek te gaan. De
ervaring heeft geleerd dat het met elkaar praten hierover een gunstige uitwerking kan hebben.
Ken je andragologen die nog geen lid zijn en heb je zelf geen gelegenheid met hem of haar
contact op te nemen, dan is het steeds mogelijk om namen en e-mail adressen en/of
telefoonnummers aan ons door te geven. Een mail naar secretariaat@andragologie.eu is
hiervoor voldoende

Ad 2. Activiteiten academisch jaar 2009-‘10
Voor het komende jaar zijn alweer verschillende activiteiten en data bekend. Deze worden
kort genoemd om de data te reserveren en zich alvast te kunnen aanmelden. Dat laatste is een
dringend verzoek i.v.m. de planning en de te bespreken zaalruimte.


24 oktober 2009 Miniconferentie over kennissamenleving, kennisproductiviteit en
sociaal kapitaal
Een voortzetting van de discussie van 8 november 2008, op de AUV dag, n.a.v. de
lezing van Joseph Kessels en coreferent Elly Mathijssen over leren en werken in een
zich ontwikkelende kennissamenleving. Aan de hand van een paper presenteert een
aantal alumni inzichten en ervaringen hiermee. Zowel Joseph Kessels als Gerard de
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Zeeuw zijn bij dit initiatief betrokken en zullen deelnemen aan de discussie. Het gaat
om het met elkaar delen van kennis, inzichten en ervaring ter voorbereiding van
verdere academische en praktijktheoretische reflectie.
Wie dit interessant en spannend vindt is van harte uitgenodigd, ook degenen die niet
aanwezig waren op 8 nov. jl. De papers worden van te voren beschikbaar gesteld.
Plaats: Eggertzaal te Amsterdam. Deelname: € 10.
Nadere informatie en programma volgen op de website www.andragologie.eu


7 november 2009 AUV dag met ’s middags de Andragologielezing door alumnus
prof. dr. Andries Baart, Universiteit Tilburg.
Programma en uitnodiging volgen.



NIEUW Collegereeks Organisatie Ontwikkeling met maandelijkse bijeenkomsten.
In het afgelopen jaar werd onder de titel “Parade van de zeven hoogleraren in zeven
colleges” een reeks van colleges door oud-medewerkers en -studenten van het IWA
georganiseerd. Als vervolg op de twee succesvolle afleveringen rond het thema
Organisatieontwikkeling in deze reeks is een voorbereidingsgroep bezig samen met
Wessel Ganzevoort en Willem Vrakking een bijscholingsaanbod voor 2009/’10 te
ontwikkelen. Het doel is om ook andere coryfeeën uit de wereld van het
verandermanagement hierin te betrekken.
Het bestuur wil het tot stand komen van een netwerk “Organisatieontwikkeling”
stimuleren. Vooral omdat juist organisatieontwikkeling, veranderkunde en
veranderingsmanagement zich - los van theoretische ontwikkelingen van de
andragologie en onderzoek - sterk hebben gehandhaafd, is het interessant erachter te
komen hoe het met deze beroepsgroep is gesteld en wat de wensen en mogelijkheden
zijn om een netwerk te organiseren.
Het eerste college zal plaats vinden in januari 2010. Bekendmaking via de website.
Geef je nu op bij het secretariaat wanneer je belangstelling hebt voor deze
bijeenkomsten.



Werkcolleges Hans Achterhuis over het thema Filosofie en het Integratiedebat.
In deze serie zullen opnieuw de analyses van Achterhuis in Met alle geweld (in 2009
bekroond met de Socrates wisselbeker) een rol spelen en deze worden nu toegespitst
op de integratieproblematiek. Naast het begrijpen van een maatschappelijke fenomeen
zal ook de mogelijkheid van andragogische handelingsperspectieven aan de orde
komen.
Thema’s o.a.: meervoudige identiteiten, voors en tegens van polarisatie, behoefte aan
erkenning, beschaving, de maatschappelijke rol van religie, integratieprocessen.
Het betreft opnieuw een werkcollege: afspraken over de literatuur worden gemaakt.
Het vooraf lezen van het boek Met alle geweld is aanbevolen.
Er zullen ook weer coreferenten worden aangetrokken.
Vier bijeenkomsten op donderdagavond 18.00 - 21.00 uur, vanaf januari 2010.
Opgave is reeds mogelijk.



Werkcolleges Gerard de Zeeuw over Onderzoek Andragologisch Handelen.
De bestaande groep gaat door met maandelijkse bijeenkomsten.
Daarnaast gaat vanaf januari 2010 een nieuwe groep van start. Het thema is de
ontwikkeling van nieuwe vormen van wetenschappelijk onderzoek met als
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belangrijk voorbeeld de handelingsproblematiek zoals die in de andragologie aan de
orde wordt gesteld en ook elders is uitgewerkt. Opgave is reeds mogelijk.
▪

13 maart 2010 Grote Alumnibijeenkomst in de Eggertzaal (datum alvast
vrijhouden).

Ad 3. Opgave voor de aangekondigde bijeenkomsten is gewenst!
Vanuit de AUV, het Onderwijsinstituut Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen
en de Stichting Leraren Opleiding bestaat ook komend jaar opnieuw het aanbod ons zo goed
mogelijk te voorzien van onderwijsruimte. In verband met planning moeten wij nu reeds onze
behoeften en verwachtingen voor volgend jaar doorgeven. Vandaar de vraag om je interesse
voor deelname aan bijeenkomsten en/of werkcolleges nu alvast door te geven. Hiervoor bij
voorbaat dank.
De kosten voor deelname aan de werkcolleges van Hans Achterhuis en Gerard de Zeeuw zijn
als volgt. AUV leden € 70 / niet-leden € 90. Deelname aan de Miniconferentie is € 10.
Opgave bij het alumnisecretariaat: secretariaat@andragologie.eu
Betaling op rekeningnummer 227436776 van J. de Savornin Lohman te Amsterdam o.v.v.
Miniconferentie en/of Werkcollege Achterhuis 2010 en/of Werkcollege De Zeeuw 2010
Het bedrag voor de collegereeks Organisatieontwikkeling wordt bekend zodra het programma
gereed is.

Ad 4. Samenstelling bestuur
De oproep voor nieuwe bestuursleden heeft succes gehad. Vanaf begin 2009 zijn nieuw tot het
bestuur toegetreden René Hoksbergen, studeerde van 1962 - 1967 , Truus Ophuijsen,
studeerde van 1969 - 1975, Matthieu Karel, studeerde van 1971 -1977 en Enith Pereira,
studeerde van 1973 - 1981. Janneke van Mens-Verhulst 1964-1972 heeft na een jarenlange
actieve bijdrage het bestuur verlaten. Janneke was vanaf het eerste uur, de bijeenkomst van 26
november 2005 in café Het Blaue Hooft in de buurt van De Narwal/Bickerseiland, actief
betrokken bij de actie Andragologen zoeken Andragologen. Zij was een stuwende kracht in de
voorbereidingsgroep en later in het bestuur. Naast haar organisatorische inzet heeft ze ook
inhoudelijk stevig aan het programma van de kring bijgedragen. Denk bijvoorbeeld bij de
oprichting van de Kring in november 2007, aan haar Andragologielezing over Diversiteit..
Het bestuur heeft de volgende leden.
Drs. Henk Wesseling (1969 -1975) Voorzitter
Piet Vriens Secretaris
Prof. dr. Jacquelien de Savornin Lohman Penningmeester
Drs. Thea Cohen (1969 -1975) PR en Webmaster
Prof. dr. René Hoksbergen (1962 - 1967) Fundraising
Drs. Truus Ophuijsen (1969-1976) Programmering
Drs. Enith Pereira (1973 1981) Ledenbeleid
Drs. Matthieu Karel (1971 - 1977) Programmering
Daarnaast zijn actief:
- voor de website: Cor van Dijkum (1970 - 1977) beheerder en Gerhard van Vilsteren (1969 1975) met het venster Andragologen van Naam en Faam;

3

- voorbereidingsgroepen voor de verschillende activiteiten onder leiding van:
Nico Koning (75 - 82) voor Filosofie, Ank Streuer (79 -86) voor Andragologisch
Handelingsonderzoek, Truus Ophuijsen voor de Miniconferentie en Matthieu Karel voor
Organisatieontwikkeling
- de groep die de ontvangst op bijeenkomsten vlot laat verlopen. Te weten:
Riekje Meijerink (80 - 89), Marjan Comperen (69 - 77), Pim Groeneveld (70 - 76) en
Ed Huyg (67 -74)
Bovendien is er een groeiende aantal leden dat ad hoc adviseert, bijspringt en diensten
aanbiedt.
Een vacature die onvervuld is gebleven is notulist van de bestuursvergaderingen. Hiervoor
kunnen zich nog steeds gegadigden aanmelden bij secretariaat@andragologie.eu.
Graag wensen wij allen een goede zomervakantie en tot ziens.

Secretariaat: secretariaat@andragologie.eu
Website: www.andragologie.eu
Wijzigingen in woon- en/of emailadres zo snel mogelijk doorgeven aan:
alumnirelaties@uva.nl
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