KRING ANDRAGOLOGIE
JAARVERSLAG ALUMNIKRING ANDRAGOLOGIE over het jaar 2014
Aantal leden op 31/12/2014: 278
Activiteiten: Bijeenkomsten
23 januari 2014 Nieuwjaarsreceptie. In de Agnietenkapel. Met een inleiding van prof. dr.
Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Titel lezing: Van
verzorgingsstaat naar verzorgingsstad; naar een agenda voor de participatiesamenleving.
22 maart 2014 Ledenvergadering en themabijeenkomst in de Eggertzaal.
’s Ochtends de Ledenvergadering van de Vereniging Kring Andragologie. ‘s Middags
thematische bijeenkomst met mevr. prof. dr. Karien Stronks, hoogleraar Sociale
Geneeskunde, AMC. Titel: Relatie gezondheid en wijkaanpak.
9 april 2014 Studiedag ‘De kansen van het Platteland’. De studiedag werd georganiseerd
door de Kring Andragologie, Stichting Learn for Life en de AUV Kring Geografie en
Planologie. Op de studiedag bespraken betrokkenen op welke wijze wetenschappers kunnen
bijdragen aan bewonersinitiatieven voor behoud én versterking van de leefbaarheid op het
platteland. Meer dan 100 deelnemers.
11 april 2014 Conferentie ‘De vormgeving van maatschappelijke instituties: mechanism
design in actie’. Utrecht University Institutions research programme, Utrecht University
School of Economics (USE) en Alumnikringen Andragologie en Economie van de UvA.
Diverse sprekers, moderator prof. Erik Stam. Het vertalen van institutionele theorieën naar de
(beleids)praktijk is een belangrijk wetenschappelijk en maatschappelijk vraagstuk. Nog
weinig is onderzocht hoe mechanism design toe te passen bij het ontwerpen van
maatschappelijke instituties. Essentieel daarbij is de verandering van de regels van het spel
voor het oplossen van publieke problemen in de samenleving.
24 april 2014 Lezing 'De stille krachten van de verzorgingsstaat' door Marcel Spierts
over zijn nieuwste boek met als coreferenten Chris de Vries en Nanne Boonstra. In De
stille krachten van de verzorgingsstaat beschrijft Marcel Spierts de stormachtige
ontwikkeling van de sociaal-culturele beroepen na de Tweede Wereldoorlog en laat hij zien
hoe de naoorlogse politieke en culturele elite professionals opzadelde met torenhoge
verwachtingen ten aanzien van modernisering en individuele ontplooiïng.
23 mei 2014 Symposium ‘Praktijkonderzoek in discussie, een pas op de plaats' i.s.m.
Kenniscentrum Maatschappij en Recht van de HvA (Cluster Social Work), de NOSMO
(Nederlandse Organisatie voor Sociaalwetenschappelijk Methodologisch Onderzoek) en
ZonMw. Dit symposium is een vervolg op eerdere PIONactiviteiten m.b.t. praktijkonderzoek
(het symposium in nov. 2011 en vijf bijeenkomsten in 2013) en blikt vooruit op
vervolgactiviteiten. Vandaar de naam: ‘Praktijkonderzoek in discussie, een pas op de plaats'.
Locatie HvA.

14 juni 2014 Extra ledenvergadering Vereniging Kring Andragologie. Bespreking
beleidsvoornemens 2014 - 2016. Locatie Castrum Peregrini.
20 juni 2014 Slotdag Leergang Verandermanagement RABObank. Feestelijke afsluiting
in de Eggertzaal van de leergang van 1,5 jaar met minisymposium: ‘De toekomst van
Veranderkunde’. Sprekers Joseph Kessels, Lieke Hoogerwerf en Gertjan Schuiling. Gevolgd
door diplomering van de deelnemers. Programmaleider vanuit de Kring was Rob van Es.
Zie ook hieronder bij Collegereeksen.
18 september 2014 Middagsymposium ‘Economie en Mechanism design’ i.s.m. Kring
van Amsterdamse Economen. Sprekers prof. dr. Arnold Heertje en prof. dr. Arthur
Wassenberg. Gespreksleider Henk Wesseling. Het symposium wordt gehouden naar
aanleding van het nieuwe boek Economie van Arnold Heertje. Thema is de toepassing van
Mechanism design als humaan alternatief voor verschillende als heilloos of pervers beoordeelde
maatschappelijke ontwikkelingen. Locatie: UB, Belle van Zuylenzaal.
26 september 2014 Symposium ‘Onderzoek, modelbouw en (spel)simulatie voor
complexe maatschappelijke problemen’ i.s.m. NOSMO. Aan het symposium werken
verder mee: CPB, Radboud Universiteit, VU en VUmc en Universiteit Utrecht. Sprekers:
Albert van der Horst, Anton Kunst, Evert Hoogendoorn, Heleen Riper, Cor van Dijkum en
Dorien de Tombe. Locatie Oudemanhuispoort.
08 november 2014 Bijdrage aan AUVmiddag van Kring Andragologie i.s.m. de AUV
kringen van Antropologen, Sociologen en Sociaal geografen & planologen. Thema ‘De
participatiesamenleving’. Sprekers: prof. dr. Gabiël van den Brink en dr. Cor van Dijkum
met successievelijk lezingen over de Ideologie van de Participatiesamenleving, de dilemma’s
van en contradicties in de beleidsmaatregelen en Praktijkonderzoek als proces van co-creatie
tussen onderzoekers en redzame burgers.
09 oktober 2014 Boekpresentatie n.a.v. het nieuwe boek ‘De kunst van het vreedzaam
vechten’ door Hans Achterhuis en Nico Koning. Moderator Henk Wesseling. Hoe komt het
dat in moderne samenlevingen minder bloed vloeit dan in traditionele? Locatie Amsterdam
Business School.

Collegereeksen
Collegereeks Filosofie, thema Omgaan met tradities door prof. dr. Hans Achterhuis en
drs. Nico Koning. Jan - april 2014.
Zeven masterclasses Urban Education door Ton Notten met medewerking van Joseph
Kessels en Ella Kalsbeek. Overleven en opgroeien in de stad anno 2014. Jan - mei 2014.
Leergang Verandermanagement voor interne senior veranderaars bij Rabobank
Nederland. Laatste gedeelte jan - juni 2014 (na start in jan 2013) van 1,5 jaar lopende
collegereeks. Een academische leergang bestaande uit drie sporen: Vakinhoud,
Verandertraject en Persoonlijke ontwikkeling. Colleges werden gegeven door o.a. dr. Rob
van Es, dr. Joep Schrijvers, prof. dr. Leon de Caluwe, dr. Alex Straathof, en prof. dr. Jaap
Boonstra. Een Academische Adviesraad van de Leergang bestond uit prof. dr. Henriette
Maassen van den Brink, prof. dr. John Grin en prof. dr. Joseph Kessels.

Keuzevak Veranderkunde vanuit de Andragologie.
Dit door de Kring aangeboden keuzevak voor bachelor studenten binnen het College Sociale
Wetenschappen van de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen is een
samenwerking tussen het College Sociale Wetenschappen en de Kring Andragologie, waarbij
de Kring in de gelegenheid is om belangrijke onderdelen van de andragologie aan te bieden.
De onderwijsvorm is gedurende zes weken een wekelijks hoorcollege en een werkcollege. De
hoorcolleges zijn, naast twee gastdocenten, evenals de werkcolleges verzorgd door dr. Joep
Schrijver en drs. Matthieu Karel. De colleges begonnen in april 2014. Zie voor deze zelfde
reeks in 2015: http://studiegids.uva.nl/web/uva/sgs/nl/c/14499.html
Langlopende collegereeks De Kracht van Social Work; social work vanuit
veranderkundig perspectief. De Kring beoogt met deze collegereeks bij te dragen aan een
diepgaande reflectie op de maatschappelijke, theoretische en normatief ethische grondslagen
van het social work en zodoende, in de turbulente actualiteit, te helpen het social work te
versterken voor de nabije toekomst. Introductiecollege 22 april; collegereeks sept 2014 t/m
juni 2015. Ieder college spreekt een andere inleider. De reeks is als geheel of per college te
volgen. Erkend voor registratiepunten door beroepsverenigingen voor supervisie/coaching en
maatschappelijk werk.
Zeven interactieve werkcolleges ‘Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk’
met dr. Gerard Donkers. Versterking zelfregulerend vermogen van individu, groep en
organisatie als antwoord op toegenomen complexiteit. Okt 2014 - feb 2015.
In-company Leergang Verandermanagement voor interne senior veranderaars bij
Rabobank Nederland. Jan 2013 - juni 2014. Een academische leergang met een looptijd van
achttien maanden, bestaande uit drie sporen: Vakinhoud, Verandertraject en Persoonlijke
ontwikkeling. Colleges werden gegeven door o.a. dr. Rob van Es, dr. Joep Schrijvers, prof.
dr. Leon de Caluwe, dr. Alex Straathof, en prof. dr. Jaap Boonstra. Een Academische
Adviesraad van de Leergang bestaat uit prof. dr. Henriette Maassen van den Brink, prof. dr.
John Grin en prof. dr. Joseph Kessels.

Communicatie:

Email NieuwsFlitsen en Emailings ter aankondiging van
alumnibijeenkomsten en collegereeksen.

Bestuur:

Henk Wesseling (voorzitter), Gerrit Kappert
(penningmeester), Matthieu Karel (secretaris), René
Hoksbergen, Truus Ophuijsen, Enith Pereira, Wilfred
Diekmann.
Afgetreden in 2014: Josee Briaire en Stan Baars.

Aantal vergaderingen:

6x Bestuursvergadering
3x Vergadering commissie fondswerving

Overige activiteiten:

Kennislunches (4x): Oriënterende uitwisseling van
bestuur en belangstellenden met personen werkzaam in
het andragologische veld en uitvoeren swot analyse.

Websites:

www.alumni.uva.nl/andragologie
www.andragologie.eu

http://www.linkedin.com/groups?gid=2985504&trk=my_groups-b-grp-v (voor Linkedin
leden) en https://nl.linkedin.com/pub/kring-andragologie-uva/88/237/168
Contactgegevens:

Kring Andragologie
Universiteit van Amsterdam, gebouw REC J/K
Valckenierstraat 65-67, kr. 3.10
1018 XE Amsterdam

T: 020 5255880
E: andragologie@uva.nl

