AMSTERDAMSE UNIVERSITEITS-VERENIGING
KRING ANDRAGOLOGIE

Uitnodiging/programma miniconferentie 24 oktober 2009
Doe mee met de discussie
Miniconferentie Kring Andragologie

“Andragologie - Sociaal kapitaal en Kennissamenleving”
zaterdag 24 oktober 2009, 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Eggertzaal, ingang rechts naast 't Nieuwe Kafé, op de Dam te Amsterdam
Met andragologische bril...:
Zeven andragologen verkennen eigen ervaring en inzichten in het licht van de
kennissamenleving en sociaal kapitaal
Zeven collega-andragologen aanvaarden de uitdaging om een bijdrage te leveren
aan academische kennisontwikkeling en de mogelijkheden en grenzen van ‘ons’
gebied te verkennen vanuit het veranderingsperspectief. Op 24 oktober delen zij
hun kennis en worden de bijdragen intensief bediscussieerd. Een speciaal accent
ligt op de vraag hoe wij onze eigen ervaring opnieuw kunnen verbinden met
andragologische inzichten, mede via begrippen als sociaal kapitaal en
kennissamenleving.
Inleiders:
Dr. Stan Baars:
Mevr. drs. Corry Ehlen:
Mevr. drs. Renée Hablé:

Titels:
Ook de kerk is mensenwerk; hoe kwaliteit te bereiken?
Organisch Innoveren met Sociaal kapitaal
Alzheimer en Dementie en onze visie op kennisontwikkeling en maatschappelijk
weten
Dr. Harrie van Haaster: Ervaringsdeskundigheid en Empowerment
Drs. Matthieu Karel:
Andragologie in de Kennissamenleving
Drs. René Mendel:

We willen voorui maar we kijken achteruit!

Drs. Erik Vermathen:

Open staan voor de Onbekende Ander; kwaliteit van samenleven begint bij jezelf.

Speciale medewerking van:
Wij hebben de bekende Amsterdamse socioloog en onderzoeker dr. Bowen Paulle bereid gevonden om de
opmaat van de bijeenkomst te verzorgen en ons in kort bestek vanuit de sociologie bij te praten over de
begrippen sociaal kapitaal, kennisproductiviteit en het daarmee in zijn ervaring verbonden actieonderzoek.

Dr. Bowen Paulle is werkzaam bij het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam, waar hij in
2005 promoveerde op een eminente etnografische vergelijking tussen twee scholen in de Amsterdamse
Bijlmer en The Bronx in New York.
Prof. dr. Joseph Kessels (Universiteit Twente) en prof. dr. Gerard de Zeeuw (University of Lincoln UK)
zullen als experts actief deelnemen en aan het eind van de bijeenkomst hun impressies van de
presentaties en discussie vertellen. De papers worden in twee rondes besproken. De tekstschrijvers kiezen
hun eigen vorm van presentatie en discussie.
De mini-conferentie is een vervolg op de AUV-andragologie-lezing van Joseph Kessels op 8 november
2008 in de Oudemanhuispoort, waarin o.a. begrippen als kennissamenleving, sociaal kapitaal en
kennisproductiviteit centraal stonden en interessante vragen opriepen.

Programma Miniconferentie
Andragologie, Sociaal kapitaal en Kennissamenleving
zaterdag 24 oktober 2009
13.00 – 13.05 uur

Opening namens het bestuur van de Kring door
mevr. prof. dr. J. de Savornin Lohman

13.05 - 13.40 uur

Inleiding dr. Bowen Paulle, Sociologisch Instituut UvA

13.40 - 14.00 uur

Ultrakorte introductie door de zeven tekstschrijvers

14.00 - 15.00 uur

3/4 presentaties + discussie, eventueel in twee groepen

15.00 - 15.20 uur

Pauze

15.20 - 16.20 uur

3/4 presentaties gevolgd + discussie, eventueel in twee
groepen

16.20 – 16.50 uur

Impressie van de discussie door prof. dr. Joseph
Kessels en prof. dr. Gerard de Zeeuw en de overige
deelnemers

16.50 – 17.00 uur

Vervolg, nieuwe thema’s en afsluiting

De kosten voor deelname zijn € 10 en kunnen ter plekke worden voldaan. Opgave via email
secretariaat@andragologie.eu is noodzakelijk i.v.m. de planning. Diegenen die zich al opgegeven en/of
betaald hebben behoeven dat uiteraard niet opnieuw te doen.
De papers of samenvattingen komen voorafgaande aan de bijeenkomst online beschikbaar voor de
deelnemers.
Voorbereidingsgroep Miniconferentie:
dr. Cor van Dijkum
drs. Truus Ophuijsen
drs. Henk Wesseling

