Uitnodiging alumnibijeenkomst 25 maart 2006 Badcuyp
Beste Medeandragologen,
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de volgende andragologen alumni-bijeenkomst op
zaterdag 25 maart a.s. in het Centrum voor Muziek, de Badcuyp, hoek Albert Cuypstraat / Eerste
Sweelinckstraat 10. (Bereikbaar met tramlijn 16 of 25. Zie evt. voor routebeschrijving:
www.badcuyp.nl)
De bijeenkomst begint vanaf 12.00 uur en zal tot uiterlijk 16.00 uur duren.
Agenda en mededelingen.
12.00 uur. Bij binnenkomst in het café-restaurant van de Badcuyp:
- Ontvangst, registratie en inschrijving;
- Invullen sticker met vermelding naam en studieperiode;
- Betaling deelnemersbijdrage van 5 euro ter bestrijding van de onkosten;
- Informele kennismaking, gelegenheid voor lunch en consumptie.
De bijeenkomst begint aansluitend in de grote zaal op de eerste verdieping waar iedereen wordt
verwacht om 13.00 uur aanwezig te zijn.
13.00 uur. Opening, verwelkoming en toelichting op het programma door de middagvoorzitter
prof. dr. Jacqueline de Savornin Lohman.
13.10 uur. Uitleg over het initiatief, de doelstelling, de activiteiten en de werving door Henk
Wesseling.
13.25 uur. Begin-, midden- en laatste periode van de Amsterdamse Andragologie.
Presentatie van een drietal ervaringen en terugblikken door oud-studenten.
- Periode Ten Have door Karel Nijkerk (oud-student, - docent en - bestuurder)
- Periode Nijk door Corry Ehlen (nu werkzaam bij Hogeschool Zuydt in Heerlen)
- Periode de Zeeuw, Gottschalch, Stroomberg en de Savornin Lohman door Majone Steketee (nu
werkzaam bij het Verweij Jonker Instituut in Utrecht)
14.20 - 15.00 uur. Pauze.
15.00 uur. Discussie aan de hand van de als bijlagen meegezonden stellingen van drie thema's.
- Thema 1. De andragoloog-alumnus (m/v) in de derde en vierde levensfase. Wat te doen?
- Thema 2. De andragologie als kritische dan wel radicale wetenschap. Ook voor Nu?
- Thema 3. Het andrago(lo)gische handelen. In welke beroepspraktijk(en) actueel?
15.40 uur. Gemeenschappelijke rapportage. Ieder thema in vijf flitsende minuten.
15.55 uur. Conclusies en afspreken volgende bijeenkomst.
16.00 uur. Sluiting door de middagvoorzitter.
Tot ziens op zaterdag 25 maart a.s..
Eva Bakker (oud-student 1981-1987)
Stan Baars (oud-student 1977-1983)
Frans van der Hoogte (oud-student 1969-1976) Janneke van Mens-Verhulst (oud-student 19641972) Jacqueline de Savornin Lohman (oud-hoogleraar) Piet Vriens (oud-studieadviseur) Henk
Wesseling (oud-student 1969-1975)
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