


Korte schets

• 1950 – 1968 Ten Have 

• 1968 zes opleidingen aan zes universiteiten

• 1970 formele erkenning

• 1983 opheffing andragologie als zelfstandige
wetenschap



Centrale vraag

• Hoe verliep de disciplinevorming van de 
Nederlandse andragologie en waarom werd 
andragologie dertien jaar na de officiële erkenning 
al weer opgeheven als zelfstandige wetenschap?



Theoretische keuzes

• Kuhn: proces waarin de vorming van een nieuw 
paradigma zich in opeenvolgende fasen voltrekt 

• Gieryn: culturele landkaart, een dynamisch 
afbakeningsproces om autonomie en autoriteit op 
een bepaald kennisdomein te verkrijgen 



Mijn definitie

• Disciplinevorming is een dynamisch 
afbakeningsproces waarbij gaandeweg, op zoek 
naar consensus, de identiteit van de discipline 
wordt gevormd in termen van object, grondslagen 
en wetenschappelijke methoden. Disciplinevorming 
is erop gericht autonomie en autoriteit te 
verwerven. 



In dit proefschrift over andragologie

• Opkomst

• Opheffing

• Succesfactoren – faalfactoren

• Amsterdamse situatie



Korte schets wortels andragologie

• Grondlegger Ten Have

• Oorsprong leerstoel Grondslagen voor de sociale
pedagogiek

• Samenwerking wetenschap, onderwijs, praktijk

• Kennisvermeerdering over sociale opvoeding



Sociale context 1950

• Nieuwe maatschappij – angst voor verval van 
waarden

• Geloof in wetenschap

• Sociaal werk als middel om tot 
maatschappijverbetering te komen

• Belangrijke rol voor universiteiten



Over de inhoud andragologie

• Kennisvermeerdering professioneel ingrijpend
handelen

• Diverse perspectieven

• Diverse werksoorten



Succesfactoren

• Maatschappelijke relevantie

• Populariteit

• Veelzijdige identiteit

• Bestaande opleiding

• Krachtige leiding



Bestaansjaren

• ‘ Alles is andragologie’

• Studentenbetrokkenheid

• Vertrek Ten Have

• Vormigns- en hulpverleningswerk verandert

• Functie van het welzijnswerk verandert

• Acceptatie van ervaringskennis als ware kennis



Kennis over ingrijpend handelen

Vragen die opkwamen

• Was er wel mogelijk het sociaal handelen los van 
sociale context te onderzoeken?

• Leidde die kennis dan ook tot verbetering van de 
samenleving en van het welzijn van mensen in die 
samenleving? 

• En leidde kennis over sociale opvoeding tot afname 
van sociale problemen? 



De ambitie van verbetering

Vragen die opkwamen
• Wat was de norm voor verbetering? Wie definieerde 

wanneer een verandering tevens een verbetering was? 
• Verbetering voor wie? Voor de maatschappij, voor 

instellingen, voor de professional of voor de cliënt?
• Met welke legitimiteit greep een professional in in het 

leven van volwassenen?
• Hoe wist een professional of dit ingrijpen een goed idee 

was en zou zorgen voor verbetering?
• Ging die doelstelling van verbeteren niet vooral over 

het aanpassen van mensen aan maatschappelijke 
normen of ging het om ontplooiing en emancipatie van 
mensen?



Waarom dan die opheffing in 1983? 

• Diverse oplossingsrichtingen

• Maatschappelijke en wetenschappelijke 
werkelijkheid veranderde – en de 
oplossingsrichtingen sloten daar niet meer bij aan

• Populariteit 

• Vertrek centrale hoogleraar

• Geen internationale evenknie



Uiteindelijk resultaat 

• Gebrek aan autoriteit

• Gebrek aan autonomie 




