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Ad 1. Vooruitblik Kring activiteiten voorjaar 2010
In het nieuwe jaar wordt op 21 januari begonnen met een Nieuwjaarsborrel in de Amsterdams
Academische Club. Aansluitend gaan, eind januari de werkcolleges van Hans Achterhuis en
Gerard de Zeeuw van start. U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Daarnaast is er een nieuw aanbod met de serie Onderzoek in een veranderende praktijk en
de collegereeks Organisatieontwikkeling. De laatstgenoemde reeks is een voortzetting van
de successen in de Paradereeks met de colleges van Willem Vrakking en Wessel Ganzevoort.
Op 13 maart volgt de jaarlijkse grote Alumnibijeenkomst in de Eggertzaal.
De kring organiseert in de komende maanden volop activiteiten en voor elk wat wils,
afwisselend, sommige zoals de nieuwjaarsborrel hebben een sociale insteek om andere alumni
en oud docenten te ontmoeten, andere bijeenkomsten krijgen een meer studieuze opzet
waarbij je wordt uitgedaagd te debatteren en om zelf een presentatie te verzorgen.

Ad 2. 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.

•

Hans Achterhuis
28 januari, 11 februari, 11 maart en 1 april. Aanvang 18.00 uur - 21.00
uur Werkcolleges van prof. dr. Hans Achterhuis
Thema: De neoliberale utopie van de markt (Het eerder aangekondigde thema:
Filosofie en Integratie wordt hiervoor uitgesteld) Hans Achterhuis werkt aan een
publicatie over de neoliberale utopie van de markt. Hij beschrijft het alomvattende
geloof in de markt niet in de eerste plaats als een ideologie, maar erger: als een utopie,
een megalomaan ideaalbeeld met een desastreuze impact. Deelnemers worden
uitgenodigd in dit project mee te denken. Per bijeenkomst wordt nog literatuur
opgegeven of rondgemaild. 1e college: De basisfilosofie van het neoliberalisme.
De utopische roman “Atlas in staking” van de filosofe Ayn Rand was volgens een
onderzoek onder Amerikaanse lezers in de 20e eeuw het meest invloedrijke boek op de
Bijbel na. Alan Greenspan, 19 jaar lang centrale bankier in Amerika, was haar directe
leerling. Ook de kritische analyse van John Gray komt aan de orde. 2e college: De
opkomst van de markt.
De opmars van de markten, die een steeds groter aantal aspecten van ons leven zijn
gaan reguleren, wordt historisch bekeken in het licht van analyses van o.a. Ivan Illich
en Karl Polanyi. 3e college: Economische theorie en sociale praktijk.
De theorieën van Milton Friedman en Friedrich von Hayek komen aan de orde. De
daaruit voortgekomen praktijken worden belicht aan de hand van o.a. het werk van
Naomi Klein. 4e college: Alternatieven.
Ideeën over mogelijkheden tot het temmen van de markt worden vergeleken, waarbij
ook de inbreng van deelnemers wordt gevraagd. Met coreferent drs. Nico Koning,
andragoloog, econoom, docent Hogeschool van Amsterdam. Locatie: Instituut voor
Lerarenopleiding (ILO), Spinozastraat 55, 1018 HJ, zaal 1.09.

•

Gerard de Zeeuw 29 januari, 12 februari, 26 maart, evt. 29 april en 28 mei.
Aanvang 10.00 uur - 13.00 uur Werkcolleges van prof. dr. Gerard de Zeeuw
Thema De ontwikkeling van nieuwe vormen van wetenschappelijk onderzoek.
Met als belangrijk voorbeeld de handelingsproblematiek zoals die in de andragologie
aan de orde wordt gesteld. Onderwerpen: - Beter oordelen: hoe kan onderzoek
bijdragen aan nieuwe gevoelens, nieuwe waarden, nieuwe emoties? - Beter
handelen: hoe kan onderzoek bijdragen aan nieuwe handelingen, nieuwe intenties? Beter samenleven: hoe kan onderzoek bijdragen aan nieuwe vormen van
ondernemen, creëren, ontwerpen? - Beter onderzoeken: hoe kan onderzoek bijdragen
aan nieuwe vormen van onderzoek, van kennis en kennisverwerving?
Locatie:
Instituut voor Lerarenopleiding (ILO), Spinozastraat 55, 1018 HJ, zaal 1.08.

•

•
•
•
•

•

Onderzoek Cor van Dijkum 4 februari, 4 maart en 8 april. Aanvang 19.00
uur tot 21.00 uur Nieuw: serie lezingen over Onderzoek in een veranderende
praktijk. Organisator: dr. Cor van Dijkum. Een aantal prominente onderzoekers
maakt u deelgenoot van hoe onderzoek de praktijk ondersteunt. Deelnemers, ook uit
andere studierichtingen, kunnen hun eigen vragen over en ervaringen met onderzoek
inbrengen. 4 februari: prof. dr. René Hoksbergen over Adoptie onderzoek.
∗
Thema’s o.a.: het probleem van de juiste diagnose bij ooit verwaarloosde
adoptiekinderen.
∗
Tachtig Roemeense adoptiekinderen zijn longitudinaal gevolgd. Een van de
conclusies: sommige kinderen zijn schijnbaar autistisch, vertonen bedrieglijke vormen
van autisme.
∗
Ontwikkelingen van adoptie in China en India. Adoptie van gezonde Chinese
kinderen is niet meer nodig, wel van Chinese kinderen met een 'vlekje'.
∗
Bij een nieuw maatschappelijk veld, zoals het adoptieveld, worden
wetenschappelijke vragen sterk bepaald door maatschappelijke ontwikkelingen en
persoonlijke belangen van onderzoekers. De kwestie validiteit van gegevens is hierbij
relevant. (zie: research.fss.uu.nl/nietgen/adoptie_uni.htm).
4 maart: dr. Ben Boog over Handelingsonderzoek en hoe dit de praktijk van agogen
en andragologen ondersteunt (zie www.managementboek.nl/auteur/8068/ben_boog).
8 april: dr. Heleen Riper over Onderzoek naar het gebruik van Internet in de
Gezondheidszorg. Hoe heeft Internet de praktijk veranderd en hoe kan het
internetonderzoek de situatie van cliënten en de praktijk van hulpverleners verbeteren?
(Zie: www.icom.trimbos.nl).
Locatie: Zaal 1.09 van het ILO, Spinozastraat 55, Amsterdam.
Organisatieontwikkeling Matthieu Karel
5 februari, 5 maart, 2 april en 9 april. Aanvang 10.00 uur tot 12.30 uur Nieuw:
collegereeks Organisatieontwikkeling. Organisator: drs. Matthieu Karel. Inleiders:
5 februari: prof. dr. Anton Cozijnsen (hoogleraar Verandermanagement, Faculteit
der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde VU) Onderwerp: Het theater
van verandering en organisatiedynamica
5 maart: dr. Gerhard Smid (coördinator Research & Development bij het SIOO
(Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde) te
Utrecht) Onderwerp: Recente ontwikkelingen in veranderstrategieën
2 april: prof dr. Thijs H. Homan (hoogleraar Change and Implementation bij de
Open Universiteit (OU) Nederland en Visiting Professor bij het Centre for Leadership
and Personal Development van Nyenrode Business Universiteit te
Breukelen) Onderwerp: De binnenkant van organisatieverandering
9 april: prof. drs. Wessel Ganzevoort (hoogleraar Organisatiedynamiek en
Innovatie, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen / Amsterdam Business
School, UvA) Onderwerp: Lerende organisatie, ontwerpen en ontwikkelen
Locatie: Zaal 1.09 van het ILO, Spinozastraat 55, Amsterdam.

•

13 maart, 13.00 uur in de Eggertzaal van het Nieuwe Kafé op de Dam Grote
Alumnibijeenkomst andragologie met o.a. het volgende actuele thema door drs.
Joke Hellemans. Mindfulness en maatschappij; een andragologisch perspectief.
In een tijd van milieu- en credietcrisis, waarin we vastlopen in consumentisme en
egoïsme, floreert een nieuwe therapeutische benadering. Mindfulness, een combinatie
van moderne psychotherapie en oorspronkelijk boeddhistische meditatietechnieken,
leert je af te vragen waar je mee bezig bent, maar oordeelt niet. Joke Hellemans zal
ingaan op de theorie en herkomst van mindfulness en op de effectiviteit van de
methode, die inmiddels ook wetenschappelijk wordt getoetst. Mindfulnes laat zich
kennen door oefeningen te doen. Zij zal zich in enkele oefeningen hiervan iets laten
ervaren. Waarom heeft mindfulness in relatief korte tijd ingang gevonden in
gezondheidszorg en onderwijs? Bestaat er wel of geen verband met de zgn. ‘depressieepidemie’, zoals recentelijk als term geïntroduceerd door hoogleraar
wetenschapstheorie Trudy Dehue (RUG) en sinds zomergasten 2009 in ons land en
vogue geraakt? Drs. Joke Hellemans is andragoloog/klinisch psycholoog en
gecertificeerd mindfulnesstrainer. Zij studeerde andragologie aan het IWA van 1969
tot 1976. Zij werkte 30 jaar als psychotherapeut in een grote GGZ-instelling en is nu
verbonden aan UvA-Virenze, het Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind.
Daarnaast is zij docent en opleider in de mindfulnesstraining.

● Het volledige programma voor 13 maart ontvangt u begin februari 2010.
Naast bovenstaand thema komt een tweede onderwerp ter sprake, namelijk het
vernieuwen van de tekst van het mission statement van de kring. Momenteel siert de
volgende bezwerende zin de opening van de tekst op de website. “Eens trok de
andragogische wetenschap een lichtend spoor aan de hemel.”
Eveneens is er deze middag opnieuw een gesproken column door een oud-docent
van het IWA.
Kortom opnieuw voldoende content om u reeds aan te melden voor deze interessante
middag.

Ad 3. 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 / nietleden € 90.
Collegereeks Organisatieontwikkeling: AUV leden € 70 / net leden € 180 Lezingenserie
Onderzoek Cor van Dijkum: AUV leden € 50 / niet-leden € 70.
De drie lezingen bij Cor van Dijkum zijn ook los te volgen. AUV-leden en alumni
POW € 17,50 / niet leden € 25. Opgave bij het alumnisecretariaat andragologie:
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 Onderzoek Cor van Dijkum 2010 en/of Reeks Organisatieontwikkeling 2010.
Ad 4. OPROEPEN
(1)
Vacature voor Bibliothecaris.
Het beheren van een eigen andragologische handbibliotheek en vooral, in het begin, de
registratie en integratie van de aan de kring geschonken bibliotheken van Ger van Enckevort
en Karel Nijkerk vragen om een zorgvuldige, het liefst professionele ondersteuning. Het is
niet onwaarschijnlijk dat er bij de alumni enkelen zijn met een bibliotheekopleiding en/of
ervaring op dat gebied. Het is bijzonder welkom als degenen die hieraan voldoen, willen
meewerken aan een te vormen bibliotheek beheercommissie.
(2)
Vrijwilligers voor bibliotheek gezocht.
Het beheer van de bibliotheek, de openstelling, het voor uitleen aanwezig zijn en de inrichting
van de verschillende kasten vraagt om hulp en hand- en spandiensten van diverse
vrijwilligers. Willen degenen die hiervoor voelen dit aan het secretariaat doorgeven? Alvast
reuze bedankt.
(3)
Follow up AUV-lezing van prof. dr. Andries Baart over Presentietheorie en
Andragologie.
Na afloop van de lezing van Andries Baart hebben verschillende aanwezigen gevraagd of er
een follow up zou komen op de lezing. Een vergelijking met de aanpak na afloop van de
lezing van Joseph Kessels (nov ’08) ligt voor de hand. Er is toen een voorbereidingsgroepje
gevormd uit belangstellenden en enkele bestuursleden dat een programma heeft samengesteld
met o.a. de miniconferentie van 24 oktober j.l. als eerste resultaat. Het bestuur wil een
dergelijke ontwikkeling stimuleren, nu met het werk van Andries Baart als uitgangspunt.
Degenen die hieraan willen meedoen, wordt gevraagd zich op korte termijn te melden. De
bedoeling is om begin februari voor het eerst bij elkaar te komen en op de alumnibijeenkomst
van 13 maart a.s. hiervan kort verslag te doen.
(4)
Relevantie Andragologie, vrijwilligers gezocht.
Naast aandacht voor de geschiedenis van de andragologie (onderzoek) willen we eveneens de
relevantie van de andragologie opnieuw voor het voetlicht brengen.
Ons staat daarbij voor ogen een analyse te maken van de output van deze wetenschap in de
decennia dat de andragologie heeft bestaan (1965-1995). Dit houdt bijvoorbeeld in:
het maken van overzichten van alle hoogleraarposten en gepromoveerden en tevens
van de belangrijkste ‘andragologisch-andragogische’ boekwerken die in die periode zijn
verschenen.
Aangezien dat veel werk is, vragen wij een of twee vrijwilligers het bestuur daarbij te helpen.
Vriendelijk verzoek aan degenen die daaraan willen meewerken een berichtje te sturen naar
René Hoksbergen (R.A.C.Hoksbergen@uu.nl) of Henk Wesseling (wescrest@planet.nl)

Ad 5. Informatie te verkrijgen over de Kring
Secretariaat: secretariaat@andragologie.eu
Telefoon: 020 690 4997
Website: www.alumni.uva.nl/andragologie
Wijzigingen in woon- en/of emailadres onmiddellijk doorgeven aan:
alumnirelaties@uva.nl

