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Beste aanwezigen, 

Mijn naam is Henk Wesseling en als voorzitter van het bestuur van de Kring Andragologie 
maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u een aantal zaken te vertellen over de Kring 
Andragologie.  

Deze bijeenkomst is daarvoor uitermate geschikt, omdat wij de ervaring hebben dat de AUV 
lezingen bij uitstek door zowel de actieve kern, als door nieuwe leden en belangstellenden 
worden bezocht. Om de andragologie terug te krijgen op de universiteit is het belangrijk om 
ons duidelijk te profileren. Dat doen wij vanmiddag en ook met de vele activiteiten die we in 
de loop van het  jaar organiseren. Sinds 31 augustus zijn wij een zelfstandige vereniging. De 
leden van de AUV zijn nu tevens direct lid van de Kring en zullen als zodanig door het 
bestuur worden  aangesproken en in de komende maanden nauwer worden betrokken bij de 
ontwikkelingen van de Kring. De eerste ledenvergadering is gepland op zaterdag 16 maart 
2013 in de Eggertzaal bij de Dam. Daar zal een beleidsplan voor 2013-2014 en een 
middellange termijn visie worden voorgelegd. Naast leden kent de Kring ook de categorie 
begunstigers. Begunstigers zijn bijvoorbeeld alumni van andere universiteiten, van 
hogescholen en van andere studies en professionals in de verschillende werkvelden van de 
andragogie.  Mede door het collegeaanbod en de publiciteit van de Kring, onder meer op de 
websites, wordt dit een snel groeiende groep. Veel deelnemers voelen zich betrokken bij de 
inspanningen van de Kring om de andragologie als wetenschap nog veel duidelijker terug te 
brengen op de UvA en andere universiteiten. 

Er bestaat nog een manier om de Kring andragologie te ondersteunen. Hiervoor  is het Fonds 
Andragologie opgericht. Het fonds, dat volgens de strenge ANBI regels is gecertificeerd, 
geeft aan schenkers het recht om schenkingen die aan het Fonds Andragologie worden gedaan 
in mindering te brengen bij de aangifte inkomstenbelasting. Wij zijn bijzonder ingenomen met 
het aantal reacties op onze brief van dit voorjaar. Hiervoor dank aan de schenkers. 

De inkomsten van het fonds worden gebruikt voor het kunnen aanbieden van collegereeksen 
en Events, zoals we afgelopen donderdagavond nog hebben georganiseerd over de 
Jeugdproblematiek. Ook betalen wij er de huur mee van het secretariaat en onze mooie, reeds 
omvangrijke, andragologiebibliotheek. Een bibliotheek met vakspecifieke literatuur zoals in 
de nieuwe SPUI staat geschreven. 

Graag wil ik eindigen met het schetsen van twee universitaire ontwikkelingen waar wij 
bijzonder trots op zijn omdat zij perspectief bieden. 



Ten eerste is er het aanbod van het instellen van een keuzevak veranderkunde vanuit de 
andragologie voor Bachelor studenten Algemene Sociale Wetenschappen, Economie en 
Bedrijfskunde en voor studenten Pedagogiek. 

Ten tweede zijn wij bezig met een post-initiële master veranderkunde en complex bestuur. 
Hierbij werken wij nauw samen met de afdeling Politicologie van de UvA. De prognose is dat 
ook de andere studierichtingen van de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen 
zullen meedoen. Dit initiatief is gekomen vanuit de Faculteit Maatschappij en 
Gedragswetenschappen en wij hebben daar direct op ingespeeld door een leergang 
veranderkunde en complex bestuur op de tekentafel te leggen. Daarmee kunnen wij nog 
explicieter de vernieuwde andragologie academische inhoud en structuur geven. Met name 
Matthieu Karel en Joep Schrijvers zijn hiermee bezig. Onze bedoeling is een aanbod  te 
ontwikkelen dat nauw aansluit op de al gebleken academische en maatschappelijke behoeften. 

Tenslotte wil ik graag iets vertellen over de handtekeningactie, waarvan Stan Baars en ikzelf 
de voortrekkers zijn. Verschillende van u waren aanwezig bij de opening van de bibliotheek 
op de nieuwe locatie op 20 september jongstleden. Op die bijeenkomst is het startschot voor 
de handtekeningactie gegeven. Een handtekeningactie om in de samenleving de bekendheid 
met de andragologie te vergroten. Wij hebben daartoe een manifest opgesteld en hopen als 
bestuur dat deze actie jullie aanspreekt en motiveert om het manifest te ondertekenen. 
Bovendien vragen wij jullie bereidheid om zelf de boer op te gaan om handtekeningen te 
verzamelen. In het manifest wordt aangegeven dat het tijd wordt om onze inspanningen te 
intensiveren om andragologie een duidelijker plaats te geven binnen het universitaire bestel.   

Bij ieder contact, bijvoorbeeld met de AUV, de andere Kringen, bij wetenschappelijk 
medewerkers en onderzoekers, de telefonistes en de portier moest je vaak uitleggen wat onze 
corebusiness is. En dat is langzamerhand meer dan goed gelukt. 
Wat daarbij opviel is dat er bij iedereen die ik het heb uitgelegd een reactie ontstond van ”dat 
is wel dringend nodig in deze tijd”. Sommigen koppelden er soms aan vast dat het wel “vet” 
of  “exotisch” klonk: andragologie.   

Bij mij en geleidelijk aan ook bij het bestuur en bij de schil van de vele trouwe vrijwilligers 
om ons heen en vervolgens bij een steeds groter wordende groep van docenten en hoogleraren 
die aanboden colleges te geven, ontstond het gevoel dat we met een haalbare missie waren 
begonnen.  

Deze reacties waren en zijn een welkome steun in de rug. Het idee is nu dat de leden en 
belangstellenden van de Kring inmiddels met zoveel zijn dat er een succesvolle 
uitbreidingsslag gemaakt kan worden naar jullie collega’s of voormalige collega’s, naar de 
bestuurders en professionals in de netwerken die je tegenkomt, naar vertegenwoordigers op 
lokaal en landelijk niveau, naar werkers in de frontlinies, naar diensten en instituten, naar  
beslissers bij kleinere en grotere organisaties, naar vele bedrijven en uiteindelijk naar het 
landelijk beleid en de politiek.  

Neem daarom vanmiddag de moeite om uw handtekening te plaatsen op de daarvoor 
bestemde lijst en geef je op om actief mee te doen. Dan zorgen wij voor lege handtekening- 



lijsten en de tekst van het manifest om daarmee de boer op te gaan. Voor iedereen is het 
vergaderseizoen weer begonnen, u gaat allemaal potentiële kandidaten tegenkomen. Daarom 
doe mee, probeer steeds een aantal manifesten en een handtekeninglijst bij u te steken. Zeven  
jaar geleden zijn we met zeven enthousiaste alumni, als was het een kleine sneeuwbal, 
begonnen; deze sneeuwbal is dikker en dikker geworden. Wij zijn nu een Vereniging met 300 
leden. Volgens het bestuur van de Vereniging is inmiddels de tijd rijp om niet meer alleen de 
Universiteit van Amsterdam, maar werkend volgens hetzelfde model van activering, geheel 
Nederland en misschien zelfs ook Vlaanderen als ons werkgebied te zien. 

Dank voor de aandacht. 

 


