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Uitnodiging en Programma invitational conference
Leren veranderen en veranderen leren
28 mei 2019, 13.30 - 17.00 uur
Plaats:
De Alchemist, Conference Room
Koningin Wilhelminalaan 8
3527 LD Utrecht
Uitnodiging
De Alumnikring Andragologie Amsterdam/Kennisplatform sociale veranderkunde nodigt u van harte
uit deel te nemen aan de invitational conference ‘Leren veranderen en veranderen leren’. Bijgaand
het programma.
Waarom nodigen we u uit? De conferentie gaat over leren door volwassenen in de ruime zin van het
woord (met uitzondering van beroepseducatie). U houdt zich bezig met:
• leren, al dan niet intentioneel: informeel leren, non-formele educatie en/of formele
educatie;
• voorwaarden voor leren en educatie;
• transfer van het geleerde in de praktijk op terreinen als wonen, leven en werken: met het
oog op meedoen in de samenleving; participatie en ontplooiing van burgerinitiatieven.
De andragologie, die tot 1983 opgenomen was in het Academisch Statuut en daarna in verschillende
vormen is doorontwikkeld, wil vanuit een maatschappijkritische benadering bijdragen leveren aan
het oplossen van prangende vraagstukken in de samenleving door begeleiding van sociale
veranderingen. Zij streeft op interdisciplinaire wijze naar situaties waarin mensen zich emanciperen
en ontwikkelen, op zo’n manier dat mensen tot hun recht komen, zich erkend voelen, anderen
serieus nemen ook bij afwijkende meningen en tegengestelde belangen.
Dat kan niet zonder leren. Daarbij gaat het om de persoonlijke en maatschappelijke kant in
onderlinge samenhang: groepen, organisaties en samenlevingsverbanden, waar mensen (burgers,
maatschappelijke organisaties, beleidsmakers enz.)
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zich bezighouden met thema’s zoals:
• gezondheid, en mentaal en fysiek welbevinden;
• ontwikkeling en leven in overeenstemming met eigen talent en belangstelling;
• verbinding met anderen - gelijkgestemden en onbekenden - in diverse sociale rollen;
• sociale ongelijkheid verkleinen en uitsluiting voorkomen;
• verbetering van woon- en werkomstandigheden: werken aan duurzame leefbaarheid in
sociaal, fysiek en economisch opzicht.
Doel van de conferentie is verhelderen, versterken en verspreiden van ‘leren veranderen en
veranderen leren’, in de vorm van uitwisseling en netwerkvorming voor nieuwe impulsen van de
volwasseneneducatie.
Deelname
Deelnemersprijs: € 30. Betaling op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van de Kring
Andragologie o.v.v. 'Leren veranderen'.
Aanmelding
Indien u zich al heeft aangemeld, hoeft u dat niet nogmaals te doen. Aanmelding uiterlijk 21 mei, bij
voorkeur via een reply op deze mail (naar andragologie@uva.nl) onder vermelding van ‘Aanmelding
Leren veranderen’ en met vermelding van uw naam en functie.
Organisatie
Namens het bestuur van de Alumnikring Andragologie Amsterdam/Kennisplatform sociale
veranderkunde,
Margreeth Broens, Jumbo Klercq en Dinie Goezinne.
Meer informatie
Voor informatie kunt u per mail contact opnemen met een van de organisatoren:
•
•
•

Margreeth Broens, mlbroens@xs4all.nl
Jumbo Klercq, jumbo.elephant.klercq@gmail.com
Dinie Goezinne, Goezinne.d@chello.nl

Met vriendelijke groeten,
Secretariaat Kring Andragologie
Universiteit van Amsterdam
Roeterseilandcampus - gebouw J/K
Valckenierstraat 65-67, Kamer B.63
1018 XE Amsterdam
www.alumni.uva.nl/andragologie
www.linkedin.com/in/KringAndragologieUvA
Bereikbaarheid locatie
Bedrijfsverzamelgebouw De Alchemist bevindt zich aan de Koningin Wilhelminalaan 8, Utrecht op 16
minuten (1,2 km), loopafstand van NS-station Vaartsche Rijn. Daarnaast zijn er vanuit Utrecht CS
diverse buslijnen die stoppen bij bushalte Anne Frankplein, met 2 minuten looptijd naar de locatie
Koningin Wilhelminalaan.
Er zijn voldoende parkeerplaatsen.
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Programma
Leren veranderen en veranderen leren
invitational conference
28 mei 2019, 13.30 - 17.00 uur
13.30 - 14.00 uur

Inloop, welkom, ontvangst met koffie en thee

14.00 uur

Start invitational conference
14.00 - 14.05 uur
Opening, inleidende woorden over doel en aanpak
Prof. dr. Joseph Kessels, hoogleraar em. HRD Universiteit Twente en
Educational Leadership Open Universiteit

14.05 - 14.35 uur
Gelijkwaardigheid is niet evident; een reflectie op kritische vorming.
Prof. Dr. Danny Wildemeersch, hoogleraar em. sociale pedagogiek KU Leuven
en Radboud Universiteit
Gelijkwaardigheid is een belangrijk principe voor het educatief proces.
Leerkrachten, trainers, vormingswerkers, hulpverleners of opbouwwerkers
brengen dit principe meestal in verband met ‘de dialoog’. De praktijk leert
ons echter dat gelijkwaardigheid in een dialogische relatie niet vanzelfsprekend is. Gelijkwaardigheid blijft dikwijls steken in goede intenties.
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14.35 - 15.05 uur
Bevorderen van leren en participeren: transformeren in nieuwe praktijken.
(werktitel).
Prof. Dr. Maurice de Greef, UNESCO hoogleraar volwasseneneducatie Vrije
Universiteit Brussel
Nieuwe leervormen en leerprocessen (veranderen leren) en de
maatschappelijke impact van volwasseneneducatie.
Foto: Niels Cornelis Meijer

15.05 - 15.15 uur
Pauze: koffie en thee halen bij buffet
Discussietafels in drie rondes
15.15 - 16.15 uur (Wereld Café methode)
De deelnemers gaan, geïnspireerd door de inleidingen, aan ‘ronde tafels’ met
elkaar in discussie.
Thema’s
a. Inhoud: Het nieuwe leren: een diversiteit aan inhoudelijke vormen en
activiteiten. Waar houdt ieder zich mee bezig?
b. Hoe werkt men aan deze vormen en activiteiten? Welke methodische
benaderingen zet men in (methodisch in ruime zin, dus bestaand en nieuw
bedacht)?
c. Toekomstbestendigheid. Hoe zorg je dat er continuïteit ontstaat met
structurele inbedding en onder welke voorwaarden?
15.15 - 15.35 uur

eerste ronde

Tafel 1 begint met thema a; tafel 2 met thema b; tafel 3 met thema c.
15.35 - 15.55 uur
15.55 - 16.15 uur

tweede ronde
derde ronde

Na de eerste ronde verhuizen de deelnemers naar de volgende tafel en vindt
verdieping plaats. De gespreksleider blijft bij de tafel om door te kunnen gaan
op de uitkomsten van de eerdere ronde(n).
Terugkoppeling
16.35 - 17.00 uur plenair
Conclusies van de middag en aanbevelingen onder leiding van
middagvoorzitter Prof. Dr. Joseph Kessels.

