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Karel 

-      zaterdagmiddag 13 maart Grote Alumnibijeenkomst 
4. Opgave voor de bijeenkomsten is nodig 
5. Samenstelling bestuur 
 
  

  



Ad 1. Stand van zaken Kring oktober 2009  
 
Voor het derde jaar al zullen we als Kring op 7 november a.s. op de jaarlijkse AUV-dag met 
een eigen Andragologie-AUV-lezing deelnemen. Ditmaal zal de lezing worden uitgesproken 
door de alumnus prof. dr. Andries Baart.  
 
Vorig jaar werd de lezing gehouden door prof. dr. Joseph Kessels. Zijn lezing leidt tot een 
follow up. Het is bijzonder plezierig te melden dat op 24 oktober a.s. een miniconferentie is 
gepland naar aanleiding van de door Joseph Kessels geëxpliciteerde thema’s sociaal kapitaal 
en kennissamenleving.  
Maar liefst zeven alumni hebben laten weten om op deze miniconferentie met een inleiding 
acte de presence te geven. 
(Zie de uitnodiging/programmabeschrijving miniconferentie in de aparte bijlage.)  
Het is hoopgevend te kunnen vermelden dat er veel belangstelling bestaat bij alumni om aan 
studieuze bijeenkomsten mee te doen. Ook is het bemoedigend te vernemen dat de 
kringactiviteiten voor verschillende alumni een impuls zijn hun promotiestudie (weer) op te 
pakken. 
Het is daarom verheugend dat de ingebruikname van een bureauruimte en andragologische 
bibliotheek dichterbij komen. De bibliotheek zal t.z.t. ten dienste zijn van de gehele Faculteit 
Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG).  
Mede met het oog op deze en andere plannen is het bestuur doorgegaan met het zoeken naar 
mogelijkheden om over een grotere financiële armslag te beschikken. Het is de bedoeling 
hiertoe binnen het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) een Fonds Andragologie op te 
richten. Een fonds waaraan alumni, oud-medewerkers, stichtingen, instellingen, bedrijven en 
vrienden van de andragologie schenkingen kunnen doen.  Het is de bedoeling om de 
fundraising professioneel aan te pakken. Op de komende bijeenkomsten en in een volgende 
NieuwsFlits volgt hierover meer. 
 
 
Ad 2 Activiteiten najaar 2009 
 

• ♣ 24 oktober 2009  Miniconferentie “Sociaal kapitaal en kennissamenleving. 
Geïnspireerd door de Andragologie AUV-lezing van alumnus prof. dr. Joseph Kessels 
(Universiteit Twente) van vorig jaar, zullen op deze miniconferentie zeven alumni, 
vanuit verschillende werkkringen en achtergronden, hun eigen ervaringen en inzichten 
in het licht plaatsen van begrippen als kennissamenleving en sociaal kapitaal. De 
bijeenkomst begint met een kadergevend verhaal van de bekende Amsterdamse 
socioloog dr. Bowen Paulle (UvA). Zie separaat attachment. 

 
• ♣ 29 oktober 2009  De Andere Blik, serie voordrachten voor sociologen en 

antropologen over sociaal-wetenschappelijke onderwerpen. Thema: Raakvlakken 
tussen sociologie en andragologie. Spreker voor de andragologen, alumnus prof. dr. 
Ton Notten en voor de sociologen prof. dr. Jan Willem Duyvendak. Ton Notten is 
sinds 1998 hoogleraar Sociale en Culturele Agogiek bij de Vrije Universiteit te 
Brussel en lector Opgroeien in de stad bij de Hogeschool Rotterdam. Jan Willem 
Duyvendak is hoogleraar sociologie aan de UvA. Aanmelden bij het secretariaat. 

 



• ♣ 7 november 2009  AUV dag met ’s middags de Andragologie-AUV-lezing 
2009 door alumnus prof. dr. Andries Baart en coreferent dr. Gerhard Smid. 
 
Over interventionisme en presentie.  
Prof. dr. Andries Baart studeerde van 1971 tot 1978 op het IWA en is hoogleraar op 
de leerstoel Presentie en Zorg aan de Universiteit Tilburg. 
Andries Baart publiceerde in 1984 op basis van de ongepubliceerd gebleven teksten 
van wijlen prof. dr. Arjo Nijk, de bundel Handelen en verbeteren (Boom, 1984). 
Andries Baart is een productieve denker en onderzoeker. Zoals Ten Have de 
grondlegger is van de andragologie is Andries Baart dat van de presentietheorie. In 
de presentiehandeling streeft de andragoloog/hulpverlener naar “er zijn met” alsmede 
“er zijn voor” de ander die op hulp is aangewezen. (De verandering van minder 
gewenste situatie naar gewenste, Ten Have). Fundamenteel in zijn theorie is de wijze 
waarop de hulpverlener aansluiting probeert te vinden bij de leefwereld van de 
hulpvragende. De presentietheorie heeft in verschillende sectoren van de maatschappij 
zoals psychiatrie, opbouw- en welzijnswerk, palliatieve hulp en geestelijke verzorging 
een welkom onthaal gekregen. De presentietheorie is even simpel als complex. In de 
Andragologie-AUV-lezing 2009 zal Andries Baart in kort bestek zijn theorie 
uiteenzetten onder de titel: “De zuigkracht van de eigen logica en de openheid van 
de ander: over interventionisme en presentie”.  
Op de website staan behalve een uitgebreide beschrijving en cv, zijn inmiddels 
indrukwekkende literatuurlijst en tevens doorklikmogelijkheden voor meer informatie. 
 
Dr. Gerhard Smid studeerde van 1970 tot 1976 en is senior onderzoeker bij het SIOO 
te Utrecht.  
Gerhard Smid publiceerde kort na zijn studie o.a. “Vakbondswerk moet je leren” 
(SUA Amsterdam 1979). Hij is momenteel verbonden aan het SIOO te Utrecht en 
coördineert de R & D. Thema’s die hier spelen zijn de dynamiek bij verschillende 
soorten professioneel werk, nieuwe werkwijzen van professionals, leiden van 
professionele organisaties en implicaties voor opleiden en leren van professionals. 
Gerhard Smid heeft diverse publicaties op zijn naam.  

 
 
Ad 4 Activiteiten eerste helft academisch jaar 2010 
 

• • Nieuwjaarsborrel op 21 januari in Amsterdams Academische Club ter viering 
2-jarig bestaan. Bijeenkomst van 15.00 tot 17.00 uur. 

 
• • De werkcolleges van prof. dr. Hans Achterhuis over het thema Filosofie en 

het Integratiedebat worden gehouden op vier donderdagavonden: 28 januari, 11 
februari, 11 maart en 1 april van 18.00 - 21.00 uur. De colleges zijn in zaal 1.09 van 
het Instituut voor Lerarenopleiding (ILO) van de UvA, Spinozastraat 55, 1018 HJ 
Amsterdam (nabij metrostation Weesperplein). 
Kijk vanaf 15 oktober a.s. op de website voor nadere informatie over literatuur en co-
referenten (NB In ieder geval doet, op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemers van 
vorig jaar, drs. Nico Koning (75 - 82), docent aan de Hogeschool van Amsterdam 
(HvA), opnieuw als coreferent mee.) 
 



• • Werkcolleges prof. dr. Gerard de Zeeuw over Onderzoek Andragologisch 
Handelen.  
De bestaande groep gaat door met maandelijkse bijeenkomsten op 13 november a.s. 
in zaal 1.01 (bestuurskamer) en 11 december a.s. in zaal 1.08 op het ILO. 
Spinozastraat 55, 1018 HJ Amsterdam (nabij metrostation Weesperplein).  

• • Daarnaast gaat in januari 2010 een nieuwe groep werkcolleges van prof. dr. 
Gerard de Zeeuw van start. De data zijn: 29 januari , 12 februari, 26 maart, evt. 29 
april en 28 mei van 10.00 - 13.00 uur. Locatie ILO zaal 1.08.  
Het thema is de ontwikkeling van nieuwe vormen van wetenschappelijk onderzoek 
met als belangrijk voorbeeld de handelingsproblematiek zoals die in de andragologie 
aan de orde wordt gesteld en ook elders is uitgewerkt.  
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen - waarbij de volgorde mede bepaald 
wordt door de vragen en interesse van de deelnemers en hun gebied van eerstvolgende 
ontwikkeling - zijn: 
a. A. Beter oordelen: hoe kan onderzoek bijdragen aan nieuwe gevoelens, nieuwe 

waarden, nieuwe emoties? 
b. B. Beter handelen: hoe kan onderzoek bijdragen aan nieuwe handelingen, nieuwe 

intenties? 
c. C. Beter samenleven: hoe kan onderzoek bijdragen aan nieuwe vormen van 

ondernemen, creëren, ontwerpen? 
d. D. Beter onderzoeken: hoe kan onderzoek bijdragen aan nieuwe vormen van 

onderzoek, van kennis en kennisverwerving?           
   
Gerard de Zeeuw voegt hier aan toe : “De uitdaging van deze onderwerpen is dat een 
wetenschap ter zake gewoonlijk als ónmogelijk wordt gezien. Onderzoek kan de 
betreffende bijdragen niet leveren. Onmogelijk is echter per definitie de voorganger 
van mogelijk”. 
 

• • Nieuw: serie van drie werkcolleges over Onderzoek in een veranderende 
praktijk onder leiding van dr. Cor van Dijkum. De lezingen worden gehouden op 
de donderdagavonden 4 februari, 4 maart en 8 april. Aanvang 19.00 uur in zaal 1.09 
van het ILO (voor adres zie bij Werkcollege Hans Achterhuis hierboven). 
 Andragologen zijn vooral in onderzoek geïnteresseerd als het hen helpt bij hun werk 
in de praktijk van hulpverlening, opvoeding, onderwijs, wijk- en buurtwerk en bij 
organisatie-verandering. In deze reeks colleges maken een aantal prominente 
onderzoekers ons deelgenoot van hoe onderzoek hun praktijk ondersteunt.  
Als eerste vertelt prof. dr. René Hoksbergen (zie ook: fss.uu.nl/adoptie) over zijn 
jarenlange onderzoeksevaring met adoptie en hoe hij adoptie-ouders inschakelde om 
problemen met adoptie kinderen op te lossen.  
Dr. Ben Boog, die een reeks publicaties over handelingsonderzoek op zijn naam heeft, 
bespreekt aan de hand van voorbeelden hoe actie- en handelingsonderzoek de praktijk 
van agogen en andragologen ondersteunt.  
Dr. Heleen Riper de drijvende kracht achter het Trimbos Kennisnetwerk voor E-
mental health (http://www.icom.trimbos.nl) zal het hebben over onderzoek naar het 
gebruik van Internet in de gezondheidszorg. Hoe heeft Internet de praktijk veranderd 
en hoe kan onderzoek ernaar de situatie van cliënten en de praktijk van hulpverleners 
verbeteren? 
 



• • Nieuw: collegereeks Organisatieontwikkeling op de volgende data:  5 
februari,  5 maart en 9 april in zaal 1.09 van het ILO van 10.00 uur tot 12.30 uur. 
(voor adres ILO zie bij Werkcollege Hans Achterhuis hierboven). Namen van 
inleiders en thema’s komen zo spoedig mogelijk op de website. Raadpleeg deze.    

      ●    Grote Alumnibijeenkomst op 13 maart in de Eggertzaal (datum alvast                 
vrijhouden). 
  
 
Ad 4 Opgave voor de aangekondigde bijeenkomsten is nodig! 
 
De kosten voor deelname aan de werkcolleges zijn als volgt. Collegereeks Hans Achterhuis: 
AUV leden € 70 / niet-leden € 90. Collegereeks Gerard de Zeeuw: AUV leden € 70 / niet-
leden € 90. Collegereeks Cor van Dijkum: AUV leden € 50 / niet-leden € 70. 
Collegereeks Organisatieontwikkeling: AUV leden € 50 / niet-leden € 180. 
Opgave bij het alumnisecretariaat: secretariaat@andragologie.eu   
Betaling van te voren te voldoen op rekeningnummer 5683762 op naam van AUVkring-
andragologie te Amsterdam o.v.v. Werkcollege Achterhuis 2010 en/of De Zeeuw 2010 en/of 
Serie Van Dijkum 2010 en/of Reeks Organisatieontwikkeling 2010.  
 
 
Ad 5. Samenstelling bestuur 
 
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 en Webmaster 
Drs. Matthieu Karel  Programmering  
 
Daarnaast zijn actief: 
-  Onderhoud website: Cor van Dijkum (1970 - 1977) 
-  Het venster Naam en faam: Gerhard van Vilsteren (1969 - 1975)  
 
-  De contactpersonen van de voorbereidingsgroepen voor de verschillende (hoor)colleges: 

• € Filosofie            Nico Koning (75 - 82) 
• € Andragologisch handelingsonderzoek      Ank Streuer (79 - 86) 
• € Organisatieontwikkeling          Matthieu Karel (71 - 77) 
• € Onderzoek in een veranderende praktijk  Cor van Dijkum (70 - 77) 
 

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


