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NieuwsFlits Andragologie nummer 4 
december 2008   
 
Inhoud: 
 

1. Uitnodiging voor de Nieuwjaarsborrel 
2. Opgave Paradecolleges januari, februari, maart en april 
3. Opgave werkcolleges Gerard de Zeeuw 
4. Opgave werkcolleges Hans Achterhuis 
5. Grote alumnibijeenkomst op 14 maart in de Eggertzaal van 

13.00 tot 16.00 uur   
6. Website 
7. En verder nog 

 
Ad 1. Nieuwjaarsborrel 
De Alumnikring Andragologie viert het één jarig bestaan. Met het oprichten van de kring 
wordt in een  behoefte van de alumni voorzien. Meer dan 25 jaar was er voor de bijna 2000 
afgestudeerden en docenten geen universitair referentiepunt. Met de huidige activiteiten van 
de kring wordt hieraan tegemoet gekomen.  
Verheugd zijn wij te kunnen meedelen dat de rector magnificus van de UvA, mevr. prof. dr. 
D.C. van den Boom, onze Nieuwjaarsreceptie met haar aanwezigheid zal vereren en een 
toespraak zal houden op vrijdag 16 januari 2009 in de Amsterdamse Academische Club 
(AAC). De AAC is op de Oudezijds Achterburgwal en bevindt zich tussen de 
Oudemanhuispoort en het Atrium. Het heeft als bijnaam het gebouwtje onder de klok.  
Graag nodigen wij alle leden van de kring uit om de Nieuwjaarsbijeenkomst bij te 
wonen. De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
Ad 2 Opgave Paradecolleges januari, februari, maart en april 
 
Vervolg Parade van hoogleraren 
 

 Vrijdag 16 januari 2009 prof. dr. Ton Notten: Andragologie: tussen 
werkelijkheidszin en mogelijkheidszin, locatie: ILO, lokaal 2.03, 10.00 - 13.00 uur 

 
 Vrijdag 20 februari 2009 prof. mr. dr. Jacquelien de Savornin Lohman:  

Kwaliteitsverbetering in de publieke sector begint bij werkers in de frontlinie, 
locatie: ILO, lokaal 1.09, 10.00 - 13.00 uur 

 
 Vrijdag 20 maart 2009 prof. drs. Wessel Ganzevoort: Leiderschap en 

organisatieontwikkeling, locatie: ILO, lokaal 1.09, 10.00 - 13.00 uur 
 
 Donderdag 16 april 2009, 10.00 - 13.00 uur, locatie: wordt nog bekend gemaakt 

Prof ir drs Willem Vrakking: Noodzakelijk versus gedreven 
verandermanagement 
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Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO): Spinozastraat 55 
Zie website www.alumni.uva.nl/andragologie voor opgave en kosten. De colleges zijn ook 
afzonderlijk te volgen. 
 
 
Ad 3. Opgave werkcolleges Gerard de Zeeuw: Onderzoek Andragologisch  
          Handelen  
Ook in 2008 zal Gerard de Zeeuw gastheer zijn van een viertal werkcolleges.  
Het thema van de bijeenkomsten is de ontwikkeling van nieuwe vormen van wetenschappelijk 
onderzoek, met als belangrijk voorbeeld de handelingsproblematiek zoals die in de 
andragologie aan de orde is gesteld en later ook elders is uitgewerkt. 
Er zal aandacht besteed worden aan onderzoek dat nieuwe mogelijkheden van handelen biedt, 
of anders gezegd, dat de 'levensvatbaarheid' van het handelen verhoogt. Een en ander aan de 
hand van voorbeelden van onderzoek en van onderzoeksontwerpen. Tevens worden de 
problemen aan de orde gesteld die zulke nieuwe vormen van onderzoek opwerpen. 
In de werkcolleges is ditmaal Cor van Dijkum te gast. Hij heeft toegezegd, aan de hand van 
een recent artikel van zijn hand (wordt toegezonden aan wie zich opgeeft), toe te lichten hoe 
andragologisch onderzoek voortbouwt op bestaande tradities van onderzoek.  
Verder bestaat er ook gelegenheid voor het behandelen van eigen onderzoek, met feedback 
van Gerard en Cor en met als resultaat een of meer wiki’s. Overwogen wordt nog andere 
gastdocenten uit te nodigen (o.a. van andere andragologische opleidingen in het land). 
 
Data: vrijdagen 23 jan., 6 febr., 6 maart en 3 april 2009, Aanvang 10 uur, Locatie Instituut 
voor de Lerarenopleiding (ILO) , zaal 1.09, Spinozastraat 55. 
Deelname AUV-leden € 70 / niet-leden € 90. 
Aanmelden zo spoedig mogelijk in verband met het beperkte aantal plaatsen bij 
secretariaat@andragologie.eu of tel. 020 - 612 3543 of bij Herman Blommers, 
hermanblommers@upcmail.nl, tel: 020 448 0822. 
Uw betaling op rekeningnummer 632539275 tav J. Savornin Lohman te Amsterdam o.v.v. 
Werkcollege De Zeeuw dient voor 12 januari ’09 te zijn ontvangen. 
 
Cor van Dijkum was na zijn studie Wis- en Natuurkunde en Andragologie vanaf 1977 
wetenschappelijk medewerker Methoden en Technieken van Andragologisch Onderzoek bij 
de Vakgroep Andragologie van de Universiteit Utrecht. In 1988 is hij gepromoveerd op een 
studie naar andragologische methodiek van onderzoek. Momenteel is hij senior onderzoeker 
bij de disciplinegroep Methodenleer en Statistiek van de Faculteit Sociale Wetenschappen van 
de Universiteit Utrecht. Meer informatie op: www.fss.uu.nl/ms/cvd 
 
 
Ad 4. Opgave werkcolleges Hans Achterhuis 
In 1980 werd op het toenmalige welzijnsministerie (nu Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport) de geruchtmakende bundel “Markt van Welzijn en Geluk”, ten behoeve van 
de welzijnsambtenaren “per strekkende meter” aangeschaft. Werd met dit boek de genadeklap 
gegeven voor de andragologie en het welzijnswerk? 
In de aangekondigde collegereeks gaan wij ‘kritisch terugblikken’ met Hans Achterhuis en 
onder meer prof. dr. Jan Willem Duyvendak, hoogleraar sociologie aan de UvA. 
Data: woensdag 4 februari en de donderdagen 5 maart, 19 maart en 2 april 2009. Aanvang 
18.00 uur, Locatie Instituut voor Leraren opleiding (ILO), zaal 1.09, Spinozastraat 55. 
Thema's:  
4 februari 2009  
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Wij- en zij-denken 
met co-referent filosoof-andragoloog drs. Nico Koning, filosofiedocent HvA; 
 
5 maart 2009  
Bronnen van geweld  
met co-referent andragoloog drs. Erik Heijdelberg, directeur Pieter Baan Centrum; 
 
19 maart  2009  
Terugblik op de Markt van Welzijn en Geluk 
 
2 april 2009  
Terugblik op de Markt van Welzijn en Geluk 
met co-referent prof. dr. W. J. Duyvendak, hoogleraar sociologie UvA.  
Titel van het co-referaat ”De verantwoordelijkheid van de wetenschap”. 
 
Deelname AUV-leden € 70 / niet-leden € 90. 
Opgave zo spoedig mogelijk bij het alumnisecretariaat: 020 612 35 43 of bij 
secretariaat@andragologie.eu   
Deze collegereeks kan alleen doorgaan bij minimaal 15 deelnemers. 
Uw betaling op rekeningnummer 632539275 tav J. Savornin Lohman te Amsterdam o.v.v. 
Werkcollege  Achterhuis dient voor 12 januari te zijn ontvangen.  
 
 
Ad 5. Grote alumnibijeenkomst op 14 maart 2009 in de Eggertzaal  
          van 13.00 tot 16.00 uur  
Plaats: Eggertzaal van de Nieuwe Kerk aan de Dam.  
Zaal open 12.00 uur. Het programma wordt in de januari NieuwsFlits bekend gemaakt en op 
de website. 
 
 
Ad 6. Website 
Op de site zijn foto’s te zien van de middagbijeenkomst van de andragologen op de AUVdag 
van 8 november jl. en de powerpoint presentatie bij de lezing die Joseph Kessels heeft 
gehouden. Een verslag over de middag volgt binnenkort. 
De redactie van de website wordt momentaal gevormd door Thea Cohen, Piet Vriens en Cor 
van Dijkum. Bij de geplande uitbreiding van het aantal rubrieken, o.a. een verschenen en te 
verschijnen andragologische literatuur rubriek, is uitbreiding van de redactie gewenst. Ook 
vormgevers zijn ter versterking van de exposure van de website van harte uitgenodigd hun 
belangstelling kenbaar te maken bij Thea Cohen.   
Per e-mail: thea.cohen@planet.nl 
 
 
Ad 7. En verder nog 
 
Alvast te noteren:  
 
 Amsterdamse Universiteitsdag: zaterdag 6 juni 2009 
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Hoe kom ik aan de nieuwe brochure: Andragologen aan het woord?  
 
De resultaten van het onderzoek van de onderzoeksgroep Theoretische andragologie, naar de 
stand van zaken van de Andragologie, gebundeld in de brochure Andragologen aan het 
woord, met hierin een verslag van de miniconferentie (d.d. 9.2.’08) onder de titel: 
Andragologische thema’s uitgelicht en interviews met de hoogleraren Kessels, De Zeeuw, 
Notten, Van Beugen en Mulder over kernen van de andragologie anno 2008, is nog te 
bestellen. En wel door overmaking van 8.50 euro op gironummer 632539275 
t.n.v. J. Savornin Lohman te Amsterdam o.v.v. brochure. De voorraad is aan het opraken, dus 
bestel snel. 
 
Vacatures bestuursleden 
 
We kunnen versterking gebruiken op het gebied van het organiseren van de onderwijs- en 
andere activiteiten. Aarzel niet om te laten weten dat je mee wilt doen met het initiatief van 
Andragologen zoeken Andragologen als bestuurslid van de kring of door te assisteren bij 
kortlopende projecten en/of klussen rond de bijeenkomsten.   
 
Het ledental 
 
Het ledental blijft stijgen en heeft inmiddels de 200 gepasseerd. Toch zijn er nog 
verschillende afgestudeerden en bijna afgestudeerden die nog steeds niet van het initiatief 
hebben gehoord. Helpt ons aan adresgegevens van nog ontbrekende namen op de ledenlijst, 
zoals die op de website staat vermeld en probeer in het nieuwe jaar (opnieuw) de bekendheid 
van de kring bij medestudenten en collega’s van toen te vergroten.  
 
Een goede jaarwisseling en alvast de beste wensen voor 2009! 
 
Secretariaat: p/a Piet Vriens 
Da Costakade 17 hs 
1052 SE AMSTERDAM 
Tel: 020 612 35  
E-mail: secretariaat@andragologie.eu 
Website: www.andragologie.eu 
 


