Alumnikring Andragologie
21 februari 2008
Beste andragologen alumni en oud-docenten en -medewerkers van het IWA,
Op 8 maart a.s. is de volgende bijeenkomst van andragologen
in de Eggertzaal op de eerste verdieping van het Nieuwe Kafé,
naast de Nieuwe Kerk aan de Dam te Amsterdam.
Hieronder vind je het programma voor die middag. De zaal is ruim van te voren (12.00 uur)
open om met elkaar kennis te maken. Aanvang van de bijeenkomst is om 13.00 uur. Het
programma eindigt om 16.00 uur. Vooral omdat veel nieuwe leden en nieuwe gezichten
worden verwacht, is er na afloop, meer dan de vorige keren, tijd en ruimte in de Eggertzaal
om kennis te maken en met elkaar na te praten.
Het is opnieuw een gevarieerd programma dat er als volgt uitziet.
12.00 uur – 12.50 uur Ontvangst en gelegenheid voor lunchen en koffie en thee
Inschrijving en uitreiken badges met naam en jaar van aankomst
13.00 uur – 13.05 uur Opening door de dagvoorzitter drs. Thea Cohen (studeerde van 1969
– 1975)
13.05 uur – 13.15 uur Stand van zaken en perspectief van de alumnikring door drs. Henk
Wesseling (studeerde van 1969 – 1975)
13.15 uur – 13.50 uur Met een knipoog naar de Internationale Vrouwendag,
Inleiding dr. Saskia Poldervaart (studeerde van 1968 – 1974)
over de spanningsverhouding tussen planned change en
bewustwording (zie de bijlage voor abstract)
13.50 uur – 14.00 uur Gelegenheid voor opmerkingen en vragen
14.00 uur – 14.15 uur Column gesproken door drs. Jules Koster (studeerde van 1976 – 1983
en was aansluitend onderwijscoördinator op het IWA; sinds 1993
directeur Executive Programs Nyenrode Business Universiteit)
Titel van de column ontleend aan Snoopy, de hond van Charlie
Brown: “Tot welke hoogte kan andragologie worden opgeheven”
14.15 uur – 14.45 uur Pauze voor koffie, thee en frisdranken
14.45 uur – 15.00 uur Verslag 1e fase Vooronderzoek Stand van zaken Andragologie door
voorzitter van de onderzoeksgroep drs. Corry Ehlen (studeerde van
1969 -1975) (zie bijlage)
15.00 uur – 15.35 uur Inleiding “Gemeenschap, rechtsstaat en interventie vanuit het
algemeen belang” door drs. Erik Heijdelberg, directeur van het Pieter
Baan Centrum en de Forensisch Psychiatrische Diensten, inmiddels

het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
(NIFP) (studeerde van 1974 -1980) (zie bijlage voor abstract)
15.35 uur – 15.45 uur Gelegenheid voor opmerkingen en vragen
15.45 uur

Slotwoord door de dagvoorzitter voornoemd

15.50 uur – 17.30 uur Kennismaken met nieuwe leden en napraten
Dit is de eerste bijkomst na de oprichting van de Alumnikring Andragologie. De toegang van
de bijeenkomst is voor leden van de Amsterdamse Universiteits Vereniging, Alumnikring
Andragologie, gratis. Er is bij de inschrijving alsnog de mogelijkheid om je als lid voor dit
kalenderjaar te laten noteren. Zij die om welke reden dan ook geen lid wensen te worden,
betalen voor de toegang van deze bijeenkomst € 10.=.
Graag heten we je van harte welkom.
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