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Ad 1. Kring Andragologie wordt Vereniging Kring Andragologie.
Met ingang van 1 juli j.l. is de kring een zelfstandige vereniging geworden en daarmee een
rechtspersoon. Het intitiatief hiertoe is genomen door het bestuur van de Amsterdamse
Universiteits Vereniging (AUV). De AUV heeft onze ledenwerfactiviteiten en kringbijeenkomsten, onze ondernemingszin en het organiseren van bij- en nascholingsreeksen,
symposia en congressen steeds van harte gestimuleerd en constateerde daarnaast dat de kring
met deze succesvolle toename van educatieve activiteiten steeds minder past binnen het
reguliere beleid. Vandaar haar suggestie om de kring te verzelfstandigen en tegelijkertijd een
samenwerkingsovereenkomst met elkaar te sluiten. De AUV blijft de ledenregistratie doen
en de kring blijft binnen het AUV-alumnibeleid functioneren.
Twee andere kringen binnen AUV verband hebben al langere tijd dezelfde status, namelijk de
kring Amsterdamse Economen (KAE, opgericht in 1929) en het AMC-alumni punt. Het is dus
voor de AUV geen nieuwe constructie. In de statuten van onze nieuwe Vereniging Kring
Andragologie staat als doelstelling:
 Het bevorderen van onderling contact tussen andragologen en andere wetenschappers, in
het bijzonder van Maatschappij en Gedragswetenschappen en Economie en
Bedrijfskunde;
 Het uitwisselen van inzichten en informatie met betrekking tot andragologie;
 Het voeren van het Andragologische debat in de actualiteit;
 Het aansluiten bij de academische gemeenschap van de Universiteit van Amsterdam;

 Het bevorderen van de professionaliteit van de andragologen en sociale wetenschappers



die zich bezighouden met onderzoek verrichten, leren en interveniëren in (sociale)
praktijken;
Het bevorderen van het opnieuw opnemen van de studie andragologie (veranderkunde) in
het curriculum van de Universiteit van Amsterdam en bij andere universiteiten;
Het verbreden en verspreiden van de kennis van andragologie in de maatschappij;

De vereniging vangt officieel aan na de eerste ledenvergadering. Sowieso zal jaarlijks een
ledenvergadering worden gehouden waar verantwoording wordt afgelegd, beleidsplannen en
begroting worden besproken en bestuursverkiezingen worden gehouden.
Het bestuur heeft de voorkeur deze jaarlijkse vergadering te koppelen aan de gebruikelijke
Eggertzaalbijeenkomst medio maart. Dit keer zal de eerste vergadering plaats vinden op 16
maart 2013.

Ad 2. Samenwerkingsovereenkomst met de AUV.
De Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV) en de kring Andragologie zijn een
combinatielidmaatschap aangegaan met de volgende afspraken.
De relevante afspraken:
1. De AUV heeft tot doel de groei en bloei van de Universiteit van Amsterdam (UvA) te
bevorderen en de band te versterken tussen alumni onderling enerzijds en alumni en de
UvA anderzijds. De kring Andragologie heeft hetzelfde doel als de AUV.
2. Leden van de kring Andragologie zijn automatisch ook lid van de AUV. Zij krijgen als
AUV-leden o.a. een AUV-pas, waarvan de mogelijkheden als kortingen, jaarlijks
worden vastgesteld en zo mogelijk uitgebreid. Daarnaast kunnen zij gratis aan de
AUV-dag deelnemen.
3. De ledenadministratie en de contributie-inning van de kring Andragologie worden
verzorgd door het Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds (BAU).
4. Om optimaal te profiteren van publicitaire mogelijkheden houden de AUV, BAU en
de kring Andragologie elkaar op de hoogte van al hun activiteiten voor hun leden. De
kring Andragologie meldt al haar bijeenkomsten en activiteiten daartoe tijdig aan bij
de redactie voor publicatie in het alumnimagazine SPUI, de AUV-e-mailingen en op
het UvA-web.
5. De AUV neemt in haar materiaal (brochures, website) informatie op over de kring
Andragologie. De kring Andragologie geeft van haar kant informatie aan derden over
het combinatielidmaatschap en de AUV.

Ad 3. Keuzevak Veranderkunde vanuit de Andragologie
In het komende studiejaar zal door de kring, voor tweede jaars bachelor studenten binnen het
College Sociale Wetenschappen van de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen
(FMG), een keuzevak Veranderkunde worden aangeboden.
Het doel van deze cursus is kennismaking met het interdisciplinaire terrein van de
Veranderkunde vanuit de Andragologie. Er wordt gekeken naar veranderingsprocessen in
individuen, groepen, organisaties en samenlevingsgehelen zoals deze binnen de andragologie
voor doelgerichte begeleiding van veranderingsprocessen beschreven zijn. Hierbij wordt

gebruik gemaakt van inzichten uit achterliggende theorieën uit de sociale psychologie, de
sociologie, de filosofie en van onderzoeksresultaten.
De onderwijsvorm is gedurende zes weken een wekelijks hoorcollege en een werkcollege. De
hoorcolleges worden gegeven door gasthoogleraren. De werkcolleges worden begeleid door
drs. Matthieu Karel en dr. Joep Schrijvers. In het werkcollege wordt literatuur behandeld en
worden toepassings- en verwerkingsopdrachten besproken.
De volgende thema’s worden behandeld.
 De plaats en ontwikkeling van de andragologie en veranderkunde in sociaalhistorische
context van Nederland (industrialisatie, gezondheidszorg, verzorgingsstaat, globalisering)
en de belangrijkste wetenschappelijke tradities en stromingen binnen de ‘planning of
change’.
 Het ontwerpen van een wetenschappelijk verantwoord veranderingstraject en
becommentariëren van diagnose- en fasemodellen binnen veranderingsprocessen.
 Kennis maken met het toepassen van basistechnieken van beïnvloeding van individuen,
groepen, cultuur en organisatie. Politiek en macht binnen veranderingsprocessen.
Bij de aanvang van het vak is er een uitgebreide cursushandleiding beschikbaar.
De studiegidstekst is te zien via de link:
http://studiegids.uva.nl/web/uva/sgs/nl/c/14499.html
Voor een beperkt aantal alumni (5) is het mogelijk om aan dit keuzevak deel te nemen.
De kosten zijn 450 euro. Graag uw belangstelling kenbaar maken met een mail naar
andragologie@uva.nl

Ad 4. Experimenten mogelijk maken
Zoals op de Eggertzaalbijeenkomst van 17 maart j.l. door het bestuur werd gesteld, komt de
kring met het verzorgen van een onderwijsaanbod voor afdelingen en Colleges van de UvA in
een nieuwe fase terecht. Het aanbieden van bovengenoemd keuzevak is een experiment met
publieke-private samenwerking tussen enerzijds het College Sociale Wetenschappen en
anderzijds de kring Andragologie.
Het is een interessant experiment waarbij wij in de gelegenheid zijn om belangrijke onderdelen van de andragologie aan te bieden. Wij streven ernaar om ook bij andere afdelingen en
Colleges op de UvA, als de mogelijkheid zich aandient, een andragologisch aanbod te
ontwikkelen en aan te bieden. Deze experimenten kunnen alleen met volle inzet van het
bestuur en de leden van de kring tot een duurzame vorm van samenwerking leiden. Hiervoor
is het bovendien nodig dat de kring voldoende inkomsten heeft. Daarom is het belangrijk om
leden te blijven werven en te bevorderen dat er in ruime mate deelname van kringleden aan de
collegereeksen en activiteiten plaatsvindt en dat er daarnaast voldoende donaties aan het
Fonds Andragologie worden gedaan.
In het afgelopen jaar bemerkten wij dat het maximum is bereikt met betrekking tot het aantal
leden dat zich opnieuw opgeeft om aan de bestaande collegereeksen mee te doen. Gelukkig
kunnen we tegelijkertijd vaststellen dat de bekendheid van onze collegereeksen en de
interesse om mee te doen bij afgestudeerden van andere studies en van professionals met
diverse achtergronden en ervaringen toeneemt. De komende jaren willen we daarom het
aanbod meer richten op een bredere groep afgestudeerden (dan andragologen alleen), die
werkzaam zijn in dienstverlening, bedrijfsleven, gezondheidszorg, onderwijs of als zzp-er. Er
zullen daarvoor ook meer colleges op de avonden worden georganiseerd.

Om de nieuwe doelgroepen te bereiken doet het bestuur een dringend beroep op de leden om
de activiteiten van de kring onder de aandacht van mogelijk geïnteresseerden te brengen - te
denken valt bijv. aan (voormalige) collega's - om zo het aantal deelnemers uit te breiden.
Alvast dank hiervoor.

Ad 5. Fonds Andragologie. Maak andragologie mogelijk.
Alle leden van de kring en niet-leden andragologen die te boek staan bij de AUV, hebben eind
mei een gezamenlijke brief van het Amsterdams Universiteitsfonds (de AUF) en het
kringbestuur ontvangen met het verzoek periodiek jaarlijks of eenmalig een belastingvrije
schenking te doen. Verschillende leden hebben hieraan gehoor gegeven en dit stemt ons
gelukkig, want dit is een goede zaak. Nu we de mogelijkheid hebben de komende jaren de
andragologie weer stevig op de kaart te zetten, is er een degelijke financiële draagkracht
nodig. Het bestuur is er daarom veel aan gelegen dat diegenen die nog aarzelen, besluiten om
nu mee te gaan doen. Bedragen van 50 euro of 75 euro per kwartaal of per jaar zijn al
bijzonder gewenst. Indien mogelijk zijn vanzelfsprekend grotere bedragen meer dan welkom.
Het is onder voorwaarden mogelijk een gift aan het Fonds Andragologie volledig van de
inkomstenbelasting af te trekken. Bovendien vergoedt het Amsterdams Universiteitsfonds de
notariskosten bij lijfrenteschenkingen van vijf jaarlijkse termijnen van tenminste 150 euro.
Deze vorm van schenken heeft onze voorkeur.
In het komend jaar probeert de Commissie Fondswerving voor de schenkers aan het Fonds,
een bijzondere bijeenkomst te organiseren om hiermee de betrokkenheid bij de groei van het
Fonds Andragologie en de activiteiten van de kring te bestendigen en te vergroten.
Voor meer informatie over de schenkingsvoorwaarden en de procedure bij legaten kunt u
contact opnemen met Jochem Miggelbrink van het Amsterdams Universiteitsfonds via e-mail
universiteitsfonds@uva.nl of telefonisch (020.525 2067).

Ad 6. Secretariaat en Bibliotheek
Het bestuur streeft naar een vaste bezetting op het secretariaat waardoor de openstelling van
de bibliotheek ook op vaste tijden is gegarandeerd. Voorlopig is het nog nodig om een bezoek
aan de bibliotheek van te voren telefonisch of per mail af te spreken.
De bibliotheekcommissie kon in de afgelopen maanden tot haar vreugde twee
boekenverzamelingen in ontvangst nemen. Beide verzamelingen gingen gepaard met een
bedrag dat nodig is om de boeken te catalogiseren en in de bibliotheek op te nemen. De
boekenschenkingen werden gedaan door de heer en mevrouw Elly Ploeger-Schaapman uit
Zeist en de heer Piet Dijkstra uit Bergen NH.
Enkele vrijwilligers hebben in de afgelopen maanden voor korte tijd ondersteuning geboden.
Wij zijn hen hiervoor dankbaar. Werkstudente Hanneke van der Veen is tot ons groot
genoegen al langduriger betrokken. Zij verzorgt mede de website, catalogiseert de nieuw
verworven boeken en springt bij met grotere klussen van het bestuur.

Ad 7. Ledenwerfactie
In de afgelopen maanden is andragologe Jeanet Hes actief geweest om een telefonische ronde
langs de (nog) niet-leden te maken. Dit was een bijzondere ervaring. Nog steeds zijn er

tientallen alumni die niet van de activiteiten van de kring hebben gehoord en velen waren dan
ook positief gestemd na zulk een telefoontje. In de komende maanden wordt waarschijnlijk
duidelijk of deze telefoonactie tot verdere aanmelding van nieuwe leden zal leiden. Op zijn
minst kan worden gezegd dat de meesten de getoonde belangstelling vanuit de kring
waarderen. Goodwill voor de kring dus. Misschien zijn er onder u die deze telefonische
acquisitie ook een nuttige en leuke vrijwilligersklus vinden. Aarzel dan niet om ons dit te
laten weten aangezien we nog steeds hulp hierbij kunnen gebruiken.

Ad 8. Websites en sociale media
Website
Zoals waarschijnlijk bekend hebben wij twee websites. Uit onderzoek blijkt dat beide sites
zich in een groeiende belangstelling mogen verheugen. De websites vervullen een steeds
belangrijker functie bij het verschaffen van informatie over de doelstelling en activiteiten van
de kring. De website http://www.uva-alumni.nl/andragologie wordt in samenspraak met de
AUV bijgehouden door Enith Pereira en de eerder genoemde Hanneke van der Veen. De site
blinkt uit door de up to date nieuws- en agendarubriek en de fotoreportages van
bijeenkomsten.
De website www.andragologie.eu werd tot nu toe vooral gemanaged door Cor van Dijkum en
Thea Cohen. Deze website heeft naast de actuele agenda tevens een archieffunctie en biedt in
toenemende mate mogelijkheden om de resultaten uit de vijf kennisdomeinen op subsites te
publiceren en op te zoeken. Zoals op bijvoorbeeld de subsite Andragologische Werkplaats:
Kennisproductiviteit. Als resultaat van twee collegereeksen van Joseph Kessels zijn door de
deelnemers acht essays gemaakt die, met een voorwoord van Truus Ophuijsen, als bundel op
deze subsite werden geplaatst onder de titel: Verleid tot Kennisproductiviteit.
Deze teksten zijn daarmee beschikbaar voor studie en raadpleging. Dit is een eerste stap op
weg naar de geplande interactieve subsites waarbij docenten en deelnemers discussieplatforms tot hun beschikking krijgen. Het is de bedoeling dat de andere kennisdomeinen dit
voorbeeld volgen. Hierbij is deskundige ondersteuning noodzakelijk.
Bijzonder plezierig is het daarom dat de kring voor het beheer en ‘content management’ van
de websites versterking heeft gekregen van de heer Paul Reehuis.
Paul heeft ruime ervaring met Management Support van ICT bij de ING en heeft als
vrijwilliger zijn medewerking toegezegd als content manager van www.andragologie.eu. Zijn
eerste uitdaging is om met Cor van Dijkum en Thea Cohen, die beheer en redactie blijven
doen, te werken aan het restylen van de hoofdsite met daaraan gekoppeld sites per
kennisdomein. Wij heten hem van harte welkom.
Sociale Media (URGENT call)
Behalve de noodzaak van up to date websites, wordt het steeds belangrijker dat de kring mee
gaat doen aan de sociale media. Het bestuur nodigt graag iemand van de leden (of een duo) uit
ons hiermee te helpen. Wie vindt dit een uitdaging? Laat het weten aan Thea Cohen via
andragologie@uva.nl

Ad 9. Nieuw bestuurslid
Na de oproep in de vorige NieuwsFlits is het bijzonder verheugend dr. Stan Baars (19771983) bereid te hebben gevonden lid te willen worden van het bestuur. Liever gezegd: weer
lid. Stan heeft zich in de beginfase van de kring, toen nog sprake was van een voorbereidings-

groep, reeds ingezet bij het streven om de alumnikring van de grond te krijgen. Intussen laat
de afronding van zijn drukke werkzame leven als dekenaal coördinator van het R.K. Dekenaat
Haarlem toe dat Stan opnieuw tijd beschikbaar heeft voor de kring. Het bestuur is bijzonder
ingenomen met zijn komst en verheugt zich op een goede samenwerking.
Zie om meer te weten te komen over Stan Baars de rubriek Met Naam en Faam op de website
andragologie.eu .
Het bestuur blijft zich openstellen voor leden die willen overwegen bestuurslid te worden. Het
is mogelijk om desgewenst vrijblijvend een bestuursvergadering mee te maken, de
bestuursleden te spreken en daarna te beslissen of het heeft geklikt. Heb je belangstelling,
mail dan naar andragologie@uva.nl .

Ad 10. Namen bestuursleden
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)
Dr. Stan Baars (1977 - ‘83)
E-mail secretariaat: andragologie@uva.nl
Telefoon 020 525 5880 b.g.g. 020 690 49 97
Websites: www.uva-alumni.nl/andragologie en www.andragologie.eu

Ad 11. Vooruitblik op de agenda najaar 2012 en voorjaar 2013
 In het najaar wordt de Ontwerpende collegereeks Voorhoede in Onderzoek van Prof.
dr. Gerard de Zeeuw voortgezet met drie colleges op:
21 september, 2 november en 14 december 2012.
Tijd: 10.00 - 13.00 uur.
Locaties: op 21/9 Roeterseilandcomplex (REC), Valckenierstraat 65-67, zaal REC
JK 3.02. Op 2 november en 14 december eveneens REC, maar dan Plantage
Muidergracht 24, REC P 1.23.
Kosten: leden € 100; niet leden €120.
 Op 1 november 2012 is er een groot EVENT "Het probleem van de Jeugdzorg is
de Jeugdzorg zelf"
Aanvang 19.30 uur. Zaal H. HK.03, Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam.
Het event wordt gehouden naar aanleiding van het verschijnen van een nieuw boek
onder redactie van Ton Notten met de titel 'Zorgen om de Jeugd.'
Als referent heeft de directeur van het Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, de
heer dr. Erik Gerritsen, zijn medewerking toegezegd.
Entree: € 10. Boek te verkrijgen met kringkorting.

 De AUV-dag voor alle alumni van de Universiteit van Amsterdam zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 3 november 2012. Een datum om alvast te noteren, opgave t.z.t.
rechtstreeks bij AUV.

In januari 2013 zullen de volgende collegereeksen van start gaan.
De inhoud van de reeksen volgt. Raadpleeg hiervoor ook de websites.
 Collegereeks Filosofie van Hans Achterhuis en Nico Koning
Donderdagavond 24 januari, 7 februari, 7 maart, 28 maart en 18 april 2013.
18.00 - 21.00 uur; Roeterseiland, zaal E 0.07 Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam.
Kosten: leden € 175; niet leden € 225.
 Werkplaats Kennisproduktiviteit en Sociaal kapitaal van Joseph Kessels
Maandagavond 21 januari, 11 februari, 4 maart en 25 maart 2013.
18.30 - 20.30 uur; Roeterseiland, zaal E 0.07 Roetersstraat 11; 1018 WB Amsterdam.
Kosten: leden € 140; niet leden € 175.
 Werkcollegereeks Urban Education Overleven en opgroeien in de stad
zeven actieve Masterclasses onder leiding van Ton Notten
Woensdagavond 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 27 maart en 10 en 17 april 2013.
18.00 - 20.30 uur; Roeterseiland zaal E 0.07 Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam.
Kosten: leden € 225; niet leden € 270.
 Vijf colleges en vijf werkcolleges Keuzevak Veranderkunde vanuit de Andragologie
van Matthieu Karel en Joep Schrijvers (coördinatie)
Data: vanaf april 2013, collegezaal wordt nog bekendgemaakt.
Zie: http://studiegids.uva.nl/web/uva/sgs/nl/c/14499.html

Ad 12. Opgave en betaling vooraf voor de aangekondigde bijeenkomsten
is nodig!
Opgave bij het onderwijssecretariaat andragologie@uva.nl o.v.v. uw naam, adres, emailadres, tel.nr(s) en de te volgen reeks of activiteit.
Betaling van te voren te voldoen op rekeningnummer 5683762 van AUVkringandragologie 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.
NB: POWL-leden kunnen deelnemen voor de AUV-ledenprijs.
Bij elk van de collegereeksen geldt dat deelnemers die aan een reeks deelnemen en
daarin actief participeren aan het eind een testimonium kunnen ontvangen.

Ad 13. Hoe word ik lid van de Kring?
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 (AUV
pas).

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 a.u.b. onmiddellijk doorgeven aan:
relatiebeheer@uva.nl (ledenadministratie AUV)
en aan de kring: andragologie@uva.nl
Ad 15. Aanmeldingsformulier voor de verschillende activiteiten
Aanmelding kan via andragologie@uva.nl , liefst via het aanmeldingsformulier (zie
hieronder).

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:
( )

Colleges Voorhoede in onderzoek Gerard de Zeeuw

( )

Event: Het probleem van de Jeugdzorg is de Jeugdzorg zelf

( )

Andragologische Werkplaats Kennisproductiviteit en Sociaal Kapitaal
Joseph Kessels

( )

Filosofische Collegereeks Hans Achterhuis en Nico Koning

( )

Collegereeks Urban Education Ton Notten

( )

Keuzevak Veranderkunde vanuit de Andragologie (beperkt aantal
plaatsen) Matthieu Karel en Joep Schrijvers (coördinatie)

Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
Studie:
AUV-lid/Kring lid, of alumnus POWL: ja / neen

