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A. KringNieuws
Ad 1. Activiteiten van de Kring een verrijking voor de UvA en voor
alumni.
De verbreding van de kringactiviteiten zijn vanaf het nieuwe jaar 2012
tweeërlei. Enerzijds worden de collegereeksen naast de eigen leden door steeds meer
belangstellenden uit andere disciplines gevolgd. Anderzijds tonen reguliere UvA-docenten en
-studenten belangstelling voor het andragologische aanbod van de kring. Dit laatste wordt het
meest concreet bij de collegereeksen Organisatieverandering, diagnosticeren, interveniëren en
leren en Urban education. Op basis van de opgedane ervaringen wordt er naartoe gewerkt om
vanaf het komende studiejaar 2012/2013 op de UvA een specifiek andragologisch aanbod
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voor keuzevakstudenten te organiseren. Voor de begeleiding van werkgroepen zal, naast de
rij van bekende hoogleraren die met verve en succes de vijf huidige collegereeksen verzorgen,
een beroep worden gedaan op andragologiealumni die in de afgelopen jaren actief aan de
verschillende collegereeksen hebben deelgenomen.
Met de verdere uitbreiding van het onderwijsaanbod komt de kring in een nieuwe fase terecht
waarin zij haar opdracht om voor de UvA een toegevoegde waarde te hebben nog beter kan
realiseren. Het verzorgen van één of meerdere keuzevakken voor UvA studenten kan alleen
doorgaan als de kring de benodigde financiële draagkracht blijft opbouwen door middel van
donaties aan het fonds Andragologie en door voldoende deelname aan de activiteiten en
inkomsten uit de bestaande collegereeksen. Om meer bereik te krijgen ligt het voor de hand
het activiteitenaanbod in toenemende mate open te stellen voor afgestudeerden die werken in
de dienstverlening, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, onderwijs of als zzp-er. Voor het
bereiken van deze nieuwe doelgroepen is het uitermate relevant dat de leden van de kring en
de oud-deelnemers meehelpen om het aanbod onder aandacht van nieuwe belangstellenden te
brengen om daarmee het aantal deelnemers uit te breiden.

Professionalisering van het secretariaat
De toename van organisatorische taken zoals de administratie en correspondentie rondom de
collegereeksen, betekent dat de bemensing van het secretariaat en de bibliotheek op vastere
basis moet gebeuren. We zijn dankbaar dat in eerste instantie Hanneke en Christianne bereid
bleken hierbij te assisteren. Christianne heeft inmiddels een ‘echte baan’ bij de DNB en heeft
het secretariaat verlaten. We zijn blij dat Hanneke kon blijven. Daarnaast is per 1 januari
Marjella van der Zee erbij gekomen. Marjella heeft als docent bij de HvA gewerkt en heeft
zodoende ervaring met organiseren en documenteren. We verwachten dat met haar komst de
druk op de bestuursleden kan normaliseren.

Websites en sociale media
De functie van beide websites wordt steeds belangrijker. Vooral ook omdat het inmiddels
zover is dat de eerste subsites van www.andragologie.eu worden geopend. Aan het eind van
deze maand valt die eer te beurt aan de subsite Andragologische Werkplaats:
Kennisproductiviteit. Als resultaat van twee collegereeksen van Joseph Kessels zijn er door de
deelnemers acht essays gemaakt die, met een voorwoord van Truus Ophuijsen, als bundel op
de website worden geplaatst met als titel: Verleid tot Kennisproductiviteit. De teksten zijn
daarmee beschikbaar voor studie en raadpleging. Dit is een eerste stap op weg naar een
interactieve subsite waarbij docenten en deelnemers een discussieplatform tot hun
beschikking krijgen. Het is de bedoeling dat andere collegereeksen dit voorbeeld spoedig
volgen.
Daarnaast is het belangrijk voor de kring om mee te doen aan actuele sociale media. Op
LinkedIn bestaat inmiddels een groep Andragologie met meer dan honderd leden. De kring
zou echter meer PR moeten kunnen maken op de diverse sociale media. Het bestuur zou graag
iemand vanuit de leden (of een duo) uitnodigen die dit onderdeel zou(den) willen oppakken
en uitwerken.

Samenstelling van het bestuur, nieuwe penningmeester
De penningmeester Jacqueline de Savornin Lohman heeft gemeend zich uit het bestuur te
moeten terugtrekken. Jacquelien heeft zes jaar lang het penningmeesterschap met verve
vervuld. Zij is er ondanks de smalle marges steeds in geslaagd in overleg en samenwerking
met de AUV een gedegen beleid te voeren. Wij hebben geprofiteerd van haar kennis die veel
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wijder strekte dan alleen het op orde houden van het kasboek. In de bestuursvergaderingen en
de vele besprekingen die vooral in het begin nodig waren met faculteits- en
universiteitsbestuurders hebben wij eveneens kunnen profiteren van haar politieke gaven, haar
wetenschappelijke invalshoek en ervaring en bekendheid met de netwerken in het agogisch
veld.
Als haar opvolger hebben wij Gerrit Kappert welkom mogen heten. Gerrit draait inmiddels al
drie maanden mee en met genoegen. Hij studeerde tussen 1976 en 1989 andragologie naast
zijn baan als adjunct directeur, later directeur in het vormingswerk te Zevenaar. Daarna werd
hij o.a. directeur onderwijs van het ROC Rijn IJssel in Arnhem en de laatste jaren is hij als
zzp-er actief op het gebied van onderzoek, advies en organisatie.
Ondanks dat het bestuur al enige tijd actief op zoek is naar nog twee bestuursleden is het nog
niet gelukt deze te vinden. Wij blijven ons dus openstellen voor personen die hiervoor voelen.
Belangstellenden wordt de gelegenheid geboden om op proef vrijblijvend een
bestuursvergadering mee te maken, de bestuursleden te spreken en daarna te beslissen of het
geklikt heeft. Gegadigden kunnen mailen naar andragologie@uva.nl of bestuursleden
aanspreken. Bijvoorbeeld op de eerst volgende bijeenkomst, de Nieuwjaarsreceptie op 20
januari a.s.

Ad 2. Namen bestuursleden en adres Secretariaat en Bibliotheek
Het bestuur van de kring bestaat uit de volgende personen:
Drs. Henk Wesseling (voorzitter) (1969-‘74)
Drs. Thea Cohen (secretaris) (1969-’75)
Drs. Gerrit Kappert (penningmeester) (1976-’89)
Prof. dr. René Hoksbergen (1962-’67)
Drs. Enith Pereira (1973-’81)
Drs. Truus Ophuijsen (1969-’75)
Drs. Matthieu Karel (1971-’77)
Post- en bezoekadres kring andragologie:
Universiteit van Amsterdam
Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG)
AUV-kring Andragologie
Sarphatistraat 104 Kr. A 0.02
1018 GV Amsterdam
E-mail: andragologie@uva.nl
Telefoon 020 525 5880 b.g.g. 020 690 49 97
Openingstijden bibliotheek als regel op maandagmiddag
Websites: www.uva-alumni.nl/andragologie en www.andragologie.eu

Ad 3. IM Saskia Poldervaart
Overlijden Saskia Poldervaart.
Op 13 maart 2010 hield dr. Saskia Poldervaart bij ons een prikkelende lezing op de Eggertzaal
bijeenkomst. De titel was “Van andragologie naar genderstudies”. De lezing behelsde een
verslag van haar wetenschappelijke zoektocht, waarin ze telkens terugkwam op de betekenis
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van de andragologiestudie voor haar verdere maatschappelijke en wetenschappelijke
ontwikkeling. Haar lezing is te vinden op de website www.andragologie.eu onder de doorklik:
Voordrachten op Alumnibijeenkomsten.
Later vertelde Saskia Poldervaart dat ze enkele dagen voor deze lezing te horen had gekregen
dat zij een ongeneeslijke ziekte had. Na een paar dagen van de kaart te zijn geweest had ze
zich hervonden en besloten te “strijden” tot het niet meer ging. Tijdens haar inspirerende
lezing was niemand van het bestuur noch van de aanwezigen hiervan op de hoogte. Dit
voorval tekent dat zij een uitzonderlijk sterke vrouw is geweest. Zij was als studente
andragologie al een voorloopster door in 1969 als eerste op het IWA met de theorieën van de
Latijns Amerikaan Paulo Freire te komen. Op 17 november j.l. is zij 66 jaar oud overleden. Er
zijn in de dagbladen en blogs verscheidene In Memoria over haar verschenen, o.a. van de
afdeling Politicologie van de UvA, haar laatste werkgever.
Wij proberen iemand te vinden die een artikel aan haar wil wijden om daarmee het leven en
de betekenis van deze bijzondere andragologe en feministe die Saskia Poldervaart is geweest,
nader te gedenken.

Ad 4. Herhaalde aanbeveling:
Kring geeft dvd uit van het historische debat Achterhuis vs.
Duyvendak over “De markt van Welzijn en Geluk”
Prof. dr. Jan Willem Duyvendak, hoogleraar sociologie aan de UvA, inmiddels senior scholar
bij de City University in New York en associate fellow bij het gerenommeerde Franse
Instituut voor Internationale Relaties (IFRI) en o.a. auteur van “De planning van ontplooiing
“, heeft Hans Achterhuis, inmiddels Denker des vaderlands, uitgedaagd over de omstreden
publicatie “De markt van Welzijn en Geluk” uit 1982 te debatteren.
Van deze historische bijeenkomst, gehouden op 10 juni 2009, is een drie uur durende dvd
vervaardigd.
Op de dvd staan de volledige ‘aanklacht’, de verdediging en vervolgens - op een uniek hoog
niveau - het debat. Hierna volgen vragen uit het publiek, bestaande uit alumni,
wetenschappers, publicisten als Evelien Tonkens en docenten van de UvA en van
Hogescholen, met name de HvA. Ook zijn vier aanwezigen geïnterviewd over de importantie
van het debat: em. hoogleraar Bas van Gent, Paulien Rietveld actief andragologe, Nico
Koning, andragoloog/filosoof en de Vlaamse hoogleraar dr. Jan Steyaert, secretaris van de
canon Sociaal Werk Nederland.
De dvd is te bestellen via andragologie@uva.nl en wordt toegestuurd als u het adres opgeeft
waar u de dvd wilt ontvangen en de bestelling vergezeld doet gaan van € 15 op
rekeningnummer 5683762 van AUV Kring Andragologie te Amsterdam o.v.v. dvd
Achterhuis.

Ad 5. Vooruitblik op de komende bijeenkomsten
Op vrijdagmiddag 20 januari a.s. geeft de kring een nieuwjaarsreceptie waarvoor alle leden
en belangstellenden van harte zijn uitgenodigd. Wij prijzen ons bijzonder gelukkig dat de
voorzitter van de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV) drs. Harry Starren, zich
bereid heeft verklaard het woord te voeren. Velen kennen Harry Starren o.m. van zijn
geanimeerde en onderhoudende openingswoorden op de Universiteitsdagen. De receptie is
van 15.00 tot 17.00 uur op kosten van de kring.
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Op 3 februari 2012 wordt in het Bungehuis, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam de
conferentie: Mechanism design; Spelen met maatschappelijke gedragsverandering
gehouden. Deze conferentie is een extra uitdaging voor de andragologie omdat het bij
mechanism design om een nieuw wetenschapsgebied gaat en er voor het eerst bij het opzetten
van een onderzoek samengewerkt wordt met economen. De bekende econoom Arnold Heertje
staat in Nederland aan de wieg van dit nieuwe onderzoeks- en methodologieconcept. Hij
daagt de andragologie uit gezamenlijk aan de slag te gaan om de ‘perverse prikkels’ die de
ontaarding van de vrije markt economie in de hand werken, om te buigen tot een economie
waarbij zowel het algemeen belang als het individueel belang wordt gediend. Andragologen
herkennen hierin een vraagstelling van hun (spel)praktijk en (spel)theorie.
Volg de ontwikkeling van de voorbereidingen van de conferentie op de website
www.andragologie.eu
De voordeelactie voor inschrijving voor leden is verlengd tot 15 januari 2012.
Prijs, inclusief lunch, koffie/thee en documentatie: € 75 (€ 20 voor studenten)
€ 60 voor AUV leden en alumni POWL.
Bij inschrijving en betaling voor 15 januari 2012: leden € 10 korting.
De eerstvolgende grote Eggertzaal bijeenkomst is op 17 maart 2012 van 13.00 tot 16.00 uur.
In ieder geval is reeds bekend dat de promovenda drs. Maaike de Boois die hoopt te
promoveren op de Geschiedenis van de Nederlandse andragologie, tussentijds verslag zal
doen van haar bevindingen.
Openbare slotbijeenkomst met publieke tribune van de Andragologische Werkplaats
Presentie van Andries Baart op 21 maart. Op deze bijeenkomst hebben geïnteresseerden in
de Presentie theorie van Andries Baart de gelegenheid om met hem en met de deelnemers van
de collegereeks in gesprek te gaan over de ter afronding van de reeks vervaardigde
beschouwingen en referaten. Mocht u overwegen aan de volgende editie van deze
collegereeks deel te nemen (najaar 2012), dan vormt deze bijeenkomst, waarvan de toegang
gratis is, een oriëntatie daarop.
De Universiteitsdag voor alle alumni van de Universiteit van Amsterdam zal dit jaar plaats
vinden op zaterdag 2 juni 2012. Een datum om alvast te noteren.

B. Programma voorjaar 2012
Met nadruk wordt vermeld: opgave voor alle onderdelen van het programma is ook
mogelijk voor niet-andragologen.

COLLEGEPROGRAMMA januari 2011 - juni 2012
6. Onderzoek voor Sociale Interventies
7. Andragologische Werkplaats Kennisproductiviteit en Sociaal Kapitaal
8. Filosofische Collegereeks Beschaving
9. Collegereeks Urban Education
10. Collegereeks Organisatieontwikkeling, 3de editie
11. Collegereeks Organisatieverandering - diagnostiseren, interveniëren en leren
12. Opgave en betaling
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13. Hoe word ik lid
14. Informatie over de kring
15. Opgaveformulier

Ad 6. Onderzoek voor Sociale Interventies
Prof. dr. Gerard de Zeeuw
Thema: Wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van sociale interventies.
De problematiek van de sociale interventie is de afgelopen jaren wereldwijd in de
belangstelling komen te staan. Recentelijk werden in een bekend wetenschappelijk tijdschrift
tien problemen genoemd waarvan de internationale wetenschappelijke wereld naarstig naar
oplossingen zoekt. De top twee van de lijst zijn: How can we induce people to look after their
health? En: How do societies create effective and resilient institutions, such as governments?
(Nature 470, 18-19, 2011). De oplossing zou een voorbeeld van een sociale interventie zijn, of
zo men wil van een andragologische methode.
Gerard de Zeeuw stelt voor te verkennen welke vormen van onderzoek zo’n oplossing
zouden opleveren. Deze zullen op meer moeten berusten dan de in vrijwel alle wetenschappen
gebruikelijke waarneming. Ze zullen moeten helpen hogere niveaus van betrokkenheid,
motivatie, doelgerichtheid en andere emoties te bereiken. Het gaat om beter handelen op basis
van een wetenschappelijke ondersteuning daarvan. Het onderzoek dat behandeld zal worden
en dat beoogt zulke interventies te ondersteunen staat in de voorhoede van een wereldwijde
ontwikkeling ter zake. Aan de orde komen onder meer kwesties betreffende coproductie,
interactie, taal, kwaliteit, waarnemen, de uitdrukking van gevoelens en dergelijke.
De werkcollegecyclus van 2012 zal in het teken staan van het leren toepassen van praktische
methodieken, maar ook van de concepten die het betreffende onderzoek ondersteunen zoals
kanaliseren, coördineren en kwaliteit verhogen. Er wordt naar gestreefd om ter afsluiting van
de reeks een publieke presentatie te houden van de behaalde resultaten.
Deze nieuwe collegereeks biedt een goede kans om zich in de problematiek van
andragologische methoden en/of sociale interventies te verdiepen of om ermee kennis te
maken.
Data: 17/2, 20/4, 1/6, 29/6, 21/9, 2/11, 14/12
Locatie: Emmazaal TB 10, Sarphatistraat 104, 1018 GV Amsterdam.
Evt. ingang Spinozastraat 51-53.
De locatie voor de data in september, november en december worden later bekendgemaakt.
Tijd: 10.00 - 13.00 uur.
Kosten: leden € 175 / niet-leden € 200.

Ad 7. Andragologische Werkplaats
Andragologie, Kennisproductiviteit en Sociaal kapitaal
Derde versie van de eerder gehouden (in 2010 en 2011) succesvolle werkplaats.

Prof. dr. Joseph Kessels
Zie bijgaande e-mailing.
23 januari: De ontwikkeling van een kennismaatschappij en de rol van
kennisproductiviteit.
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20 februari: Sociaal kapitaal en de wijze waarop leren en ontwikkelen zich voltrekken
in netwerken.
19 maart: Innovatie als leerproces en vorm van sociale vernieuwing.
23 april: Andragologisch handelen: interveniëren door middel van ontwerpgericht
onderzoek.
14 mei: Voorbereiden van de essays.
Data: 23/1, 20/2, 19/3, 23/4, 14/5
Locatie Roeterseiland, zaal E 0.07
Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam.
Tijd: 18.30 - 20.30 uur.
Kosten: leden € 150 / niet-leden € 200.

Ad 8. Filosofische Collegereeks
BESCHAVING
Prof. dr. Hans Achterhuis & drs. Nico Koning
Beschaafde mensen vechten niet met elkaar. Beschavingen kunnen gezien worden als
strategieën van geweldsbeteugeling, als verzamelingen van gedragscodes die onderlinge
gevechten moeten voorkomen. Door die codes zijn mensen in staat onbedreigd gezamenlijk
iets op te bouwen. Vechten doe je alleen tegen buitenstaanders, tegen diegenen die de codes
van je beschaving niet delen, tegen onbeschaafden of barbaren.
Die codes zijn van levensbelang, mensen zouden kluwens van vechtenden vormen zonder de
beschermende instituties van hun culturen. Daarom hechten zij aan die codes, zien die codes
vaak zelfs als min of meer heilig en kunnen moeilijk overweg met groepen die andere codes
hanteren.
Een beschaving legt het gedrag van mensen aan banden, leert elk nieuw opgroeiend lid de
eigen verlangens te beheersen en wijst ieder een specifieke plaats en rangorde. Maar al
eeuwenlang zijn er ook processen gaande van ontworsteling aan overgeleverde codes waarbij
groepen en individuen proberen hun verlangens te volgen en de hun toegedachte posities te
verlaten, m.a.w. zij kiezen zowel voor vrijheid als voor gelijkheid. Zij laten de veilige regels
achter zich en stellen zich daarmee bloot aan mogelijke botsingen met anderen. Zij blijken
daarin op den duur ook nog te kunnen slagen zonder onderling slaags te raken, namelijk
doordat ze spelregels ontwikkelen waarmee ze met hun onderlinge spanningen min of meer
geweldvrij kunnen omgaan. Dat gebeurt via processen van economisering (vorming van
markten met regels voor geweldvrije toe-eigening), democratisering (vorming van een
rechtsstaat met regels voor geweldvrije machtsstrijd) en mondig wording (vorming van een
overleg- en debatcultuur met regels voor geweldvrije ideeënbotsingen). Deze
moderniseringsprocessen scheppen daarmee een nieuw type beschaving, een beschaving die
met een lage graad van aanpassing van individuen en een laag niveau van integratie en sociale
cohesie kan werken en verder ongekende mogelijkheden voor haar leden heeft geopend, maar
ook ongekende risico’s.
In een serie van vier colleges verkrijgen we beter begrip van beschavings- en moderniseringsprocessen met behulp van ingrediënten van een aantal bestaande theorieën. Op basis daarvan
trachten we meer zicht te krijgen op problemen rondom immigratie en integratie.
Programma / thematiek
26 januari 2012

Over filosofen en wetenschappers die tegenover het meer dominante

Het conflictmodel in
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eenheidsdenken - strijd en botsing tot
een centraal gezichtspunt hebben
gemaakt, in het bijzonder Heraclitus,
Machiavelli, Hobbes, Hegel, Marx,
Darwin, Foucault, Huntington, Girard.
Een vergelijking van theorieën die een
16 februari
Beschaving en
verband leggen tussen geweldsbeteugeling
verstatelijking
en staatsvorming (civilisatietheorie,
contracttheorieën) met theorieën die juist de
nadruk leggen op geweldsbeteugeling in pre
statelijke samenlevingen (Lemaire, Girard).
Over de ontwikkeling van geïntegreerde
15 maart
Beschaving en
gemeenschappen met veel hiërarchieën en
modernisering
weinig vrijheid tot moderne, naar gelijkheid
strevende maatschappijen met een verfijnde
conflictregulering (met gebruik van
inzichten van Girard, De Tocqueville, Illich,
Margalit).
Over de spanningen en conflicten in zich
05 april
Botsing van traditie en
moderniserende samenlevingen tussen
moderniteit
traditionele en moderne beschavingsvormen
en het cruciale onderscheid tussen
modernisering en verwestersing (in het licht
van analyses van o.a. Huntington,
Fukuyama, Mahbubani, Ferguson).
Literatuur: conceptteksten van een geplande publicatie over deze thema’s.
de filosofie

19 april 2012 Presentaties.
In de 5e bijeenkomst vragen we van deelnemers presentaties te houden die kunnen worden
omgewerkt tot publicaties op de subsite filosofie van de website www. andragologie.eu.
Data: 26/1, 16/2, 15/3, 5/4, 19/4
Locatie Roeterseiland, zaal E0.07
Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam.
Tijd: 18.00 - 21.00 uur.
Kosten: leden € 125 / niet-leden € 150.

Ad 9. Collegereeks Urban Education
Prof. dr. Ton Notten
Zie bijgaande e-mailing.
Urban education is een studiegebied dat verwijst naar zowel het opgroeien in de stad in de
breedste zin van het woord: opvoeding, onderwijs, vrije tijd, het lokale jeugdbeleid, de
wijkenaanpak, werkgelegenheid als naar alles wat de stad vraagt van beleidsmakers,
onderzoekers, professionals en hun opleidingen. Zo’n breed terrein verlangt een
samenhangende, multidisciplinaire benadering van het complexe krachtenveld dat grote
steden vormen.
In de zeven actieve colleges komen aan de orde:
1. Urbane determinanten van sociale interventie.
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2. Transgenerationele armoede en kansen; het leerzame drama van Groot-Brittannië
(sinds 1980).
3. Vitale vraagstukken van het Nederlandse grootstedelijk onderwijs- en jeugdbeleid; een
sorteermachine?
4. Voortijdig schoolverlaten en veelsoortige scholen.
5. Wat heeft een leerkracht nodig om les te geven en kinderen te laten overleven in de
grote stad en om bij te dragen aan sociale mobiliteit?
6. De rol van onderwijs bij sociale mobiliteit. Meritocratie en betrokkenheid.
7. De stedelijke ruimte als opvoedingsarrangement?
Verder de bespreking van cases van de deelnemers rond ‘sociale kwaliteit’.
Programmering is in samenwerking met de afdeling POWL van de UvA, de Universitaire
Pabo van Amsterdam van de UvA en met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de
gemeente Amsterdam, afd. Jeugd en Onderwijs.
De colleges Urban education worden gegeven door Ton Notten, Monique Volman en Maaike
van den Herik.
Data: 9/1, 9/2, 8/3, 29/3, 12/4, 26/4, 10/5
Locatie Roeterseiland, zaal JK 3.88 B
Valckenierstraat 65-67, 1018 XE Amsterdam.
Tijd: 10.00 - 13.00 uur
Kosten: leden € 175 / niet-leden € 200.
Studenten POWL kunnen deelnemen voor colloquiumpunten.

Ad 10. Collegereeks Organisatieontwikkeling
Derde editie na twee succesvolle jaren.
Zie bijgaande e-mailing.
Zeven deskundigen op het gebied van organisatieontwikkeling behandelen diverse
onderwerpen.
20 januari - Prof. dr. Anton Cozijnsen: Verandermanagement.
10 februari - Dr. Rob van Es: Veranderdiagnose.
16 maart - Drs. Marcel Kuhlmann: De kunst van het implementeren.
13 april - Prof. ir. drs. Willem Vrakking: Verandermanagement.
11 mei - Dr. Arend Ardon: Doorbreek de cirkel.
25 mei - Dr. Jaap Schaveling: Systeemdenken en breinkennis.
15 juni - Mevr. Dr. Tonnie van der Zouwen MCM: Verander management en Large
Scale Intervention.
Data: 20/1, 10/2, 16/3: Amsterdam Business School, zaal 1.01
13/4, 11/5, 25/5, 15/6: Amsterdam Business School, zaal 1.03
Locatie: Amsterdam Business School, Plantage Muidergracht 12, 1018 TV Amsterdam.
Tijd: 13.00 - 16.00 uur.
Kosten: leden € 210 / niet-leden € 420.

Ad 11. Collegereeks Organisatieverandering
Diagnosticeren, interveniëren en leren (NIEUW AANBOD)
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Dr. Rob van Es
De e-mailing van deze collegereeks wordt separaat verzonden.
Collegereeks in samenwerking met de afdeling Politicologie (FMG) van de
UvA.
Deze reeks betreft zeven tweewekelijkse bijeenkomsten van drie uur en is gebaseerd op het
programma 'Visies op Organiseren' van dr. Rob van Es van de afdeling Politicologie. Deze
NIEUWE reeks is een vervolg op de collegereeksen Organisatieontwikkeling van de Kring
Andragologie in 2010 en 2011.
Doelstelling
Professionals meervoudig leren kijken naar veranderkundige vraagstukken in en tussen
organisaties. Het accent ligt hierbij op de menselijke of 'zachte' kant van organiseren, de
complexiteit van interacties, de relevantie van betekenisgeving en de mogelijkheden om
succesvol te interveniëren en daarvan te leren.
Doelgroep en aantal deelnemers
Professionals op het gebied van organisatieverandering. Aantal deelnemers: 21. Inschrijving
staat open voor leden en niet-leden van de kring. Plaatsing op volgorde van aanmelding.
Beperkt aantal plaatsen voor master studenten FMG.
Opbouw en inleiders
Het thema organisatieverandering wordt door verschillende docenten benaderd vanuit drie
invalshoeken: diagnosticeren, interveniëren en leren.
20 januari - Dr. Rob van Es: 1e deel: Inleiding organisatieverandering.
2e deel: Het multiperspectivisme van Morgan.
3 februari - vervolg Dr. Rob van Es: 1e deel: Veranderdiagnose.
2e deel: Werken met het diagnosemodel (met
voorbeelden).
17 februari - Prof. dr. Jaap: Van diagnose naar interventievormen.
2 maart - Prof. dr. Hans: Causale diagrammen: technische en interventie-vuistregels.
16 maart 1e deel - Dr. Joost: Verwaarloosde organisaties.
2e deel - Dr. Gertjan Schuiling: Leren in veranderende organisaties.
30 maart 1e deel - Prof. dr. Gerhard: Professionalisering.
2e deel - Prof. dr. Anton Cozijnsen: Organisatie als theater.
13 april - Voorzitter Dr. Rob van Es: Afsluiting van de reeks.
Literatuur
Rob van Es - Veranderdiagnose. De onderstroom van organiseren.
Toets en beoordeling
Deelnemers verkrijgen bij aantoonbare deelname en na de presentatie in de afsluitende
workshop een certificaat.
Studenten kunnen studiepunten verkrijgen (min. 4 ect / max. 10 ect).
Data: 20/1, 03/2, 17/2, 02/3, 16/3, 30/3 en 13/4
Tijd: vrijdagmorgen 9.00 - 12.00 uur.

Locatie: Potgieterzaal, Universiteitsbibliotheek UvA, Singel 425, 1012 WP
Amsterdam.
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NB. Bijeenkomst 2 maart:VOC-zaal, Bushuis/Oost-Indisch Huis UvA, ingang
Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam.
Kosten: leden en niet-leden € 750. Studenten geen kosten (beperkt aantal plaatsen).
Aanmelding: via andragologie@uva.nl en studenten ook bij hun afdelingen aan de UvA.

Ad 12. Opgave en betaling vooraf voor de aangekondigde bijeenkomsten
is nodig!
NB: POW-leden kunnen deelnemen voor de AUV-ledenprijs.
NB: Bij elk van de collegereeksen geldt dat deelnemers die aan een reeks
deelnemen en daarin actief participeren aan het eind een testimonium ontvangen.
Opgave bij het onderwijssecretariaat andragologie@uva.nl o.v.v. uw naam, adres, emailadres, tel.nr(s) en de te volgen reeks.
Betaling van te voren te voldoen op rekeningnummer 5683762 van AUVkringandragologie te Amsterdam o.v.v. de te volgen reeks en de naam van de deelnemer.
Als u voor meerdere of andere deelnemers en collegereeksen betaalt, wilt u de namen
van de deelnemers en reeksen dan afzonderlijk vermelden? Dit is van belang voor onze
financiële administratie. Bij voorbaat dank.

Ad 13. Hoe word ik lid?
Aanmelding als lid bij de AUV kan digitaal bij www.uva-alumni.nl/aanmelden
Kies: aanmeldingsformulier. Kies: AUV-lid en kies nadat alle gegevens zijn ingevuld voor de
mogelijkheid zich op te geven voor een kring en kies dan: andragologie.
Het lidmaatschap is € 30 per jaar en gaat in op de datum van aanmelding. Bij automatische
afschrijving wordt het lidmaatschap jaarlijks voortgezet. Het lidmaatschap geeft kortingen op
onze colleges en bijeenkomsten en tevens diverse universitaire en stedelijke kortingen.

Ad 14. Informatie te verkrijgen over de Kring
E-mail: andragologie@uva.nl
Raadpleeg ook de websites: www.uva-alumni.nl/andragologie en www.andragologie.eu
Wijzigingen in uw woon- en/of emailadres aub onmiddellijk doorgeven aan:
relatiebeheer@uva.nl (ledenadministratie AUV) en aan de kring: andragologie@uva.nl

Ad 15. Opgave en aanmelding
Aanmelding kan via andragologie@uva.nl of via het aanmeldingsformulier (zie hieronder).
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Aanmeldingsformulier

Verzoeke bij de activiteiten waaraan u wenst deel te nemen een X te zetten
tussen de haakjes en uw keuze door te geven. Bij voorbaat dank.
Activiteiten:
( ) Onderzoek voor Sociale Interventies
( ) Andragologische Werkplaats Kennisproductiviteit en Sociaal Kapitaal
( ) Filosofische Collegereeks Beschaving
( ) Collegereeks Urban Education
( ) Collegereeks Organisatieontwikkeling, 3de editie
( ) Collegereeks Organisatieverandering – diagnosticeren, interveniëren en
leren
( ) Nieuwjaarsreceptie 20 januari
( ) Conferentie “Mechanism design” 3 februari
( ) Alumnibijenkomst Eggertzaal 17 maart
( ) Publieke Tribune Presentie Andries Baart 21 maart

Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
Studie:
Dit formulier kunt u schriftelijk versturen met gefrankeerde enveloppe aan:
AUV-kring Andragologie
Sarphatistraat 104
1018 GV Amsterdam
Ook kunt u het formulier per mail opsturen naar: andragologie@uva.nl
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