AMSTERDAMSE UNIVERSITEITS-VERENIGING
KRING ANDRAGOLOGIE
KRING AKTIVITEITEN EERSTE HALFJAAR 2010

Nieuwjaarsborrel
21 januari 15.00 - 17.00 uur, Nieuwjaarsborrel in Amsterdams Academische Club ter viering
2-jarig bestaan Kring Andragologie
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 neo-liberale 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 neo-liberalisme. 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?
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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.
∗ En: 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.
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
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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.
Aanmelding en deelname.
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 / niet-leden € 90.
Collegereeks Organisatieontwikkeling: AUV leden € 70 / niet-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 AUVkringandragologie te Amsterdam o.v.v. Werkcollege Achterhuis 2010 en/of De Zeeuw 2010 en/of
Reeks Organisatieontwikkeling 2010 en/of Onderzoek Cor van Dijkum 2010.
13 maart, 13.00 uur in de Eggertzaal van het Nieuwe Kafé op de Dam
Grote Alumnibijeenkomst andragologie
Thema’s o.a.: Mindfulness en maatschappij; een andragologisch perspectief. Theorie en
praktijk van de methodiek Mindfulness en daarnaast opnieuw een gesproken column door
een oud-docent van het IWA.
Over de AUV Alumnikring Andragologie
Na enkele jaren van actieve voorbereiding werd op 10 november 2007 de Alumnikring
Andragologie opgericht als onderdeel van de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV).
Het lidmaatschap van de AUV geeft de kring Andragologie de mogelijkheid tot aansluiting bij de
academische gemeenschap van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het bijwonen van
universiteitsdagen, colleges, lezingen en bijeenkomsten.
De kring Andragologie bevordert in haar programma het uitwisselen van kennis, informatie en
inzichten tussen andragologen onderling en met andere alumni. In de komende jaren ligt de
nadruk op het entameren en voeren van het andragologisch debat in de actualiteit.
Aanmelding: www.alumni.uva.nl/aanmelden/aanmeldingsformulier.cfm
Website: www.alumni.uva.nl/andragologie
Secretariaat Alumnikring Andragologie: secretariaat@andragologie.eu
Tel: 020.6904997
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