Alumnikring Andragologie Universiteit van Amsterdam

MINICONFERENTIE ‘ANDRAGOLOGISCHE THEMA’S UITGELICHT’
Datum: zaterdag 9 februari 2008
Tijd:
13.00 – 17.30 uur
Plaats: Amsterdamse Academische Club , naast de Oudemanhuispoort

Oudezijds Achterburgwal 235
Tel: 020 624 78 28

Geachte deelnemer,
Met veel plezier bevestigen wij hierbij uw deelname aan de miniconferentie “Andragologische Thema’s
Uitgelicht” op 9 februari a.s.
Samen met u zal een groep van twintig experts uit WO, HBO en het werkveld in gesprek gaan met drie
oudhoogleraren te weten Gerard de Zeeuw, Ton Notten en Joseph Kessels over andragologische
thema’s die hen momenteel boeien.
Na een korte inleiding van elk, is er gelegenheid tot gedachtenwisseling. In een daarop volgende ronde
willen we gezamenlijk reflecteren op de standpunten en inzichten die de discussie heeft opgeleverd,
nagaan of er verbanden zijn en bezien welke vervolgactiviteiten mogelijk zijn in het kader van de
alumnikring andragologie.
Deze miniconferentie is onderdeel van een langer lopend onderzoek naar antwoorden op de vraag naar
de toekomst van de andragologie.
In dit kader zijn voorafgaand aan de miniconferentie door ons interviews gehouden met een vijftal
hoogleraren. De teksten van deze interviews bieden wij u hierbij aan om u te kunnen voorbereiden op
de conferentie.
Het gaat om interviews met de (oud)hoogleraren:
• Marinus van Beugen, was o.a. hoogleraar Andragologie Universiteit Groningen en
Radbouduniversiteit te Nijmegen, is momenteel o.a. werkzaam voor het Center for International
Doctorate Studies van de Business School Nederland te Buren;
• Joseph Kessels, was bijzonder hoogleraar Bedrijfsopleidingen aan de Rijksuniversiteit Leiden
en is sinds 2000 hoogleraar Human Resource Management en sinds 2006 tevens Dean
van TSM, Business School aan de Universiteit Twente;
• Lambert Mulder, was hoogleraar Andragologiebij de Rijksuniversiteit Groningen en is
momenteel o.a. verbonden aan het Landelijk Expertise Centrum Sociale Interventie (Lesi) te
Utrecht;
• Ton Notten, sinds 1998 hoogleraar Theoretische Andragologie bij de Vrije Universiteit te
Brussel en sinds 2002 tevens Lector bij de Hogeschool Rotterdam;
• Gerard de Zeeuw, was o.a. hoogleraar Methoden en Technieken van de Andragologie aan het
Instituut Wetenschap der Andragologie (IWA) van de Universiteit van Amsterdam en is
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momenteel hoogleraar Systems Management en tevens Director of Post Graduate Studies aan
de Universiteit van Lincoln (GB).
Met uitzondering van Gerard de Zeeuw, zijn allen alumni van het IWA.
Aangezien deze miniconferentie een nieuwe Kringactiviteit is die slechts beperkt in de begroting voor
2008 is voorzien, vragen wij uw begrip en doen we een beroep op uw bereidheid een geringe bijdrage in
de kosten - bijvoorbeeld 10 euro – te leveren. Het is mogelijk dit bedrag te storten op rekeningnummer
632539275 van de penningmeester, mevr. J. de Savornin-Lohman te Amsterdam o.v.v. miniconferentie,
of op de middag zelf te doneren in een speciaal daarvoor neergezette doos.
Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.
Tenslotte verzoeken wij u vriendelijk doch met klem per omgaande een bericht van ontvangst te mailen
met vermelding van uw (laatste) functie en/of beroep, alsmede postadres en tel. nr(s). Bij de inschrijving
op 9 februari ontvangt u met uw badge een definitieve lijst met namen van de deelnemers en hun
(laatste) functie en/of beroep.
Bijgevoegd treft u het programma, de voorlopige deelnemerslijst en de teksten van de interviews aan.
Wij wensen u alvast een boeiende voorbereiding en heten u graag welkom in de Amsterdamse
Academische Club.
De voorbereidingsgroep
Drs.Corry Ehlen, alumna andragoloog
Drs.Truus Ophuysen, alumna andragoloog
Piet Vriens, voormalig studieadviseur op het IWA en studentendecaan UvA
Drs. Henk Wesseling, alumnus andragoloog

Bijlagen: Programma miniconferentie
Deelnemerslijst
Interviews

Secretariaat Alumnikring Andragologie
p/a Piet Vriens, Da Costakade 17 hs, 1052 SE Amsterdam
Tel: 020 6123543
E-mail: secretariaat@andragologie.eu
Website: www.andragologie.eu
(Mobiel Piet Vriens: 06.41919981, Henk Wesseling: 06.53947213)
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