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Studieperiode en promotie  

Prof.dr. B. van Gent (geb. 1937 te Rotterdam) studeerde in de periode 1955-1963 sociale pedagogiek 
en sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1973 op een 
proefschrift, getiteld Andragologie en voorlichting; algemene andragologie en voorlichtingswerk als 
vorm van andragogische arbeid, Boom, Meppel 1973 (promotoren: prof.dr. T.T. ten Have en prof.dr.ir. 
A.W van den Ban). 

Loopbaan  

Van 1960 tot 1977 was hij verbonden aan het Sociaal-Pedagogisch Instituut / Instituut voor 
Wetenschap der Andragogie van de Universiteit van Amsterdam, eerst als leider van practica op het 
gebied van sociaal-wetenschappelijk onderzoek en later als docent theoretische andragologie en 
voorlichtingskunde. Hij was 1975 tot 1977 tevens studieleider en docent aan de Stichting 
Nutsseminarium van de Universiteit van Amsterdam. Voorts was hij van 1973 tot 1977 redactie-
secretaris van het Tijdschrift voor Agologie. Met ingang van 1977 was hij hoogleraar in de 
andragogiek, in het bijzonder met betrekking tot de sociale en culturele vorming van volwassenen, 
inclusief de voorlichtingskunde, aan de Universiteit Leiden. Daarnaast was hij in 1988 als 
gasthoogleraar verbonden aan het Ontario Institute for Studies in Education te Toronto, in 1992 aan 
de Universiteit van Suid-Afrika te Pretoria, en in 1993 aan de Vrije Universiteit te Brussel. In 1998 ging 

hij met emeritaat. 
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