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A. KRINGNIEUWS
1. Van de voorzitter
De Kring Andragologie staat bekend vanwege haar energieke en dynamische aanpak om de
wetenschap van de Andragologie terug te brengen op de UvA en op andere universiteiten. In
toenemende mate worden er vorderingen gemaakt en kansen benut om de Andragologische
theorie en methoden een ruimere bekendheid te geven. Door de inspanningen van het bestuur,

de docenten en een tiental vrijwilligers hebben in de afgelopen maanden ruim tweehonderd
deelnemers aan de activiteiten van de Kring meegedaan. Ook in het komende academisch jaar
2013-´14 verwachten wij vele nieuwe deelnemers te trekken en te enthousiasmeren en
zodoende de olievlekwerking te vergroten. Mede door de colleges, lezingen, Events en de
handtekeningenactie wordt de discussie over de bruikbaarheid van de Andragologische
kennis en vaardigheden verbreed. Het is een ervaringsgegeven dat vooral jongere
beroepskrachten en studenten verrast zijn door het interessante spectrum aan theorieën en
onderzoeksdesigns die door andragologen worden gepresenteerd. Professionals prijzen vooral
de verdieping en uitdagingen om te reflecteren op het beroepsmatig handelen. Voor de
docenten is het een voorrecht om zowel voor bachelor studenten als voor deelnemers aan een
professionele post academische leergang te doceren. Hiermee wordt ervaring opgedaan om
gaandeweg een complete studie en een professioneel nascholingstraject te kunnen aanbieden.
Het bestuur wordt bij dit streven geholpen indien zich vanuit de leden en begunstigers
ervaren docenten en bijvoorbeeld intervisiebegeleiders beschikbaar willen stellen om mee te
werken.

2. Fonds Andragologie
Op 10 april j.l. hebben de Fondscommissie en het bestuur van de Kring een bijzondere
bijeenkomst gehouden om alle schenkers aan het Fonds te bedanken voor hun deelname. De
schenkers waren tevens uitgenodigd om een introducé mee te nemen om op deze wijze meer
geïnteresseerden op de doelstelling van het Fonds Andragologie te attenderen.
Het programma (klik hier voor de openingswoorden en het programma) zag er boeiend uit en
werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd.
Naast informatie over de Kring en het Fonds - van de zijde van het Amsterdams
Universiteitsfonds uitstekend verwoord door dr. Jochem Miggelbrink - werd een vijftal
inleidingen gehouden. Deze waren gefocust op het thema van de toekomstige uitdaging aan
andragologen. De opmaat werd verzorgd door prof. dr. Joseph Kessels met een inleiding over
Visies en perspectieven op maatschappelijke vraagstukken voor 2013 en verder. Hierna werd
door dr. Jaap Verheul van de Universiteit Utrecht een boeiende inleiding gehouden met als
titel: Verkenning van actuele vraagstukken in de Amerikaanse en Nederlandse samenleving
rond economie, arbeid, zorg en onderwijs.
Deze twee bijdragen vormden een prachtige bodem om een drietal thema’s op te enten.
Dit gebeurde door Jumbo Klerq onder de vlag: Vormingswerk en permanente educatie: een
nieuwe generatie. Vervolgens door prof. dr. Geert-Jan Stams met Transities in de jeugdzorg,
gevaren en kansen, waarbij hij vraagtekens plaatste bij de resultaten van de Eigen Kracht
conferenties. De rij werd gesloten door dr. Joep Schrijvers met een lezing getiteld De
andragoloog over leiderschap in verandering. Deze laatste drie thema´s kregen door de eerste
twee bijdragen van de bijeenkomst een meer historisch perspectief. Zoals zo vaak het geval
is, was tenslotte de tijd spelbreker van deze studieuze en geanimeerde bijeenkomst.

3. Voortgang handtekeningen actie
Met de publicatie door het bestuur van het Manifest (klik hier voor de tekst van het manifest
en hier voor een blanko handtekeningenformulier) is een handtekeningactie van start gegaan.
Dit Manifest bevat een pleidooi voor het opnieuw opnemen van de wetenschap der
andragologie in het curriculum van de Universiteit van Amsterdam en de andere
universiteiten in ons land. De bedoeling is om in een periode van twee jaar zoveel mogelijk
handtekeningen onder het Manifest te verzamelen.
Enkele tientallen ondertekenaars hebben inmiddels rechtsreeks per e-mail laten weten de
actie sympathiek te vinden en te ondersteunen. Met het verschijnen van deze NieuwsFlits 15

wordt aan alle leden nadrukkelijk gevraagd om dit voorbeeld te volgen. D.w.z. om
daadwerkelijk uw adhesie te laten blijken voor de handtekeningactie. Dit kan door een mail te
zenden naar andragologie@uva.nl met de tekst: Ik stem in met de doelstellingen van het
manifest van de kring Andragologie (of vergelijkbare strekking) en uw naam en woonplaats.
U kunt zich aanmelden om mee te doen met het groepje leden dat systematisch aan het werk
is om in breder verband steun te verwerven in de samenleving. In de eerste plaats bij
collega’s, oud collega’s, functionarissen, hulpverleners, docenten, beleidsbepalers en
beslissers op diverse beleidsterreinen van maatschappelijke dienstverlening en zorg,
beleidsmedewerkers WMO en jeugdhulpverlening en wetenschappers. De aandacht verlegt
zich intussen ook naar het verwerven van adhesie in het midden- en kleinbedrijf en bij
banken. Indien u interesse en tijd heeft om aan dit ‘campagneteam‘ mee te doen dan bent u
uiteraard meer dan welkom. Stan Baars en Henk Wesseling zijn hiervoor de
aanspreekpersonen.

4. Nieuwjaarsborrel op 23 januari 2013
De Nieuwjaarsborrel op woensdag 23 januari 2013, van 15.30 uur tot 16.30 uur in het café
van het Allard Pierson Museum was een succes. Hieraan hebben de toespraken van drs. Harry
Starren, de toenmalige voorzitter van de AUV en van prof. dr. Joseph Kessels, hoogleraar aan
de OU en UT bijgedragen. Prof. Kessels stond stil bij de resultaten van de Kring en schetste
een breed perspectief van wetenschappelijke projecten die om voorrang strijden om door
andragologen, in samenwerking met andere wetenschappers, te worden opgepakt. Tevens
benoemde hij, als voorzitter van het Comité van Aanbeveling de relevantie van het Fonds
Andragologie. Daarbij benadrukte Joseph Kessels dat het opmerkelijk en prijzenswaardig is
dat de alumni andragologie ondanks de crisis bereid zijn aan het Fonds te blijven bijdragen.
Hieraan verbond hij de conclusie dat er de alumni veel aan gelegen is dat de Kring haar taken
voortzet.

5. Andragologen zoeken andragologen
De ‘pitch’ van Marlette van Kleef op de Eggertzaalbijeenkomst van 23 maart j.l. heeft
tenminste één vrijwilliger opgeleverd om te helpen met bellen om verloren gewaande alumni
te benaderen! Het gaat om Genny Cornelia (84-90). Het zou plezierig zijn als het groepje van
Marlette van Kleef, Jeanet Hes en Genny Cornelia wat groter werd. Het is gewoon zonde dat
nog steeds tientallen alumni in diaspora verblijven en niet van het bestaan van de Kring en de
vele activiteiten afweten. Het leggen van contacten kan zowel telefonisch als per mail en ook
vanaf elke plek. Wij vergoeden de kosten. Doe mee om andragologen te zoeken en leg
contact met hen, doe mee en mail naar andragologie@uva.nl

6. Events in voorjaar 2013
Koninklijke onderscheiding bestuurslid Kring Andragologie.
Prof. dr. René A.C. Hoksbergen, emeritus hoogleraar adoptie, Universiteit Utrecht, Afdeling
Adoptie is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Wij zijn bijzonder trots op René en geven hier een gedeelte uit de toespraak
van de burgemeester van Soest weer:
“Sinds een aantal jaren bent u intensief betrokken bij de herintroductie van
de Andragologie als universitaire discipline. Dit is het deskundig en bewust
gehanteerd beïnvloedingsproces, waarbij wordt gestreefd naar verbetering
van een bestaande toestand bij volwassenen. In 1992 verdween de
Andragologie als officiële studierichting. De behoefte aan theoretische en
praktische kennis over aanpassing van mensen aan veranderingen in de

maatschappij, in bedrijven en instellingen, is echter niet verdwenen. Na een voorbereiding
van twee jaar werd in 2007 de Kring Andragologie opgericht om de Andragologie opnieuw
op de kaart te zetten. U zet als bestuurslid (2008-heden) uw kennis, ervaring en achtergrond
in bij dit proces. U schreef de eerste opzet van het Manifest, dat uitgangspunt zal zijn voor de
hernieuwde introductie van de Andragologie. U bent zeer actief en succesvol in het werven
van fondsen, waarmee inmiddels een Andragologische bibliotheek en een secretariaat konden
worden ingericht.
Sinds 2009 bent u voorzitter van de Bibliotheek Commissie en zet u zich in voor een goed
beheer en voor uitbreiding van de bibliotheek.”
3 april 2013 Openbaar debat in samenwerking met de Kring Amsterdamse Economen
over De Utopie van de Vrije Markt
Naast het al eerder gezamenlijk optrekken bij het project mechanism design (in 2011 en
2012), besloten de gezamenlijke Kringbesturen ook nu weer samen te werken bij het
organiseren van een debat over de theorien van Hayek en Ayn Rand. Dit naar aanleiding van
het boek van Hans Achterhuis ‘De utopie van de vrije markt’
Voor economen is dit belangrijke boek verplichte literatuur en evenzeer voor andragologen.
Reeds in de beginjaren zeventig heeft het het Instituut voor de Wetenschap der Andragologie
(IWA) kritische economen in de staf opgenomen, bijvoorbeeld drs. Willem van Someren. Bij
de pedagogen drs. Paul Harding. Dit omdat werd ingezien dat kennis van en over
economische processen, naast psychologie en sociologie tot de basiskennis van andragologen
en pedagogen wordt gerekend. Al spoedig bleek SPUI 25 als locatie voor dit event te klein en
ook de grote zaal van Crea met 125 plaatsen was nauwelijks groot genoeg voor het aantal
aanwezigen van de zijde van de economen en van ons. En ondanks afwezigheid door ziekte
van de inleider uit de liberale Teldersstichting, werd het een bijzonder geslaagde avond. Na
de inleiding van Hans Achterhuis was er ruime gelegenheid om vragen te stellen en van
gedachten te wisselen. Een bijzonder positieve rol speelde de filosofieredacteur van het
dagblad Trouw, Henk Steenhuis, die als moderator de bijeenkomst uitstekend heeft geleid.
30 mei 2013 Openbaar Publieksevent met Gerard Donkers over zijn nieuwste boek
Veranderen in meervoud, een driedimensionale kijk op de sociale veranderkunde.
Op het Publieksevent van 30 mei j.l. was de andragoloog dr. Gerard Donkers uit Nijmegen te
gast om zijn nieuwste boek Veranderen in meervoud te presenteren. Dit boek verscheen in
2012 bij Boom/Lemma en is bedoeld om op een toegankelijke wijze voor een brede groep
van praktijkwerkers en professionals complexe thema's als social change, veranderen,
veranderkunde en veranderbaarheid van mens en samenleving te behandelen. Hierbij worden
deze begrippen in hun historische dimensie aan de orde gesteld.
Gerard Donkers noemde in zijn inleiding twee belangrijke bronnen van kennisontwikkeling:
een beweging vanuit de theorie naar de praktijk en een beweging vanuit de praktijk (van
onderop) naar de theorie.
Vanuit de theorie geredeneerd komt Gerard Donkers op een drietal veranderkundige
paradigma's als: een sociaal-technologisch perspectief van veranderen; een persoonsgericht
interpretatief perspectief van veranderen en als derde: een maatschappij kritisch perspectief.
Hij stelt dat alle drie denkktradities verstrengeld zijn met de handelingspraktijken van heden
ten dage. Je kunt dus vanuit deze drie modellen kijken naar dezelfde praktijksituatie. Voor
professionals bevatten alle drie de modellen belangrijke elementen om in een eigen
veranderkundige benadering op te nemen (theorie, methoden en technieken).
Gebaseerd op casussen uit de praktijk van het maatschappelijk werk destilleerde Gerard
Donkers kenmerkende basisprocessen van hulpverlenen die vervolgens door hem werden
samengebracht in een zelfreguleringsconcept. Zijn uitgangspunt is dat mensen in principe

zelfsturende, dus veranderbekwame mensen zijn. Het is zijn overtuiging dat het veranderen
van cliënten, van burgers, van maatschappelijke organisaties niet losgekoppeld kan worden
van zelfsturing. Hij ziet het dan ook als een omissie dat in legio handboeken over
veranderkunde deze koppeling ontbreekt. De inleiding wordt afgerond met een toelichting op
deze zelfreguleringsbenadering en een aantal interessante casussen. Aansluitend heeft de in
Groningen opgeleide andragoloog dr. Henk Geertsema, vanuit een filosofisch en methodisch
vertrekpunt het boek langs de agologische meetlat gelegd. Al met al voldoende voor het
opwekken van belangstellende vragen na de pauze. Onder leiding van de, eveneens
Groningse, andragoloog mevr. drs. Ina Wijma werd de avond, zoals was aangekondigd:
sprankelend.

7. Eggertzaalbijeenkomst en ledenvergadering op 23 maart 2013
De bijeenkomst start met zaken die te maken hebben met de kring, de ledenvergadering. Dit
jaar bijzonder omdat de kring op verzoek van de AUV een vereniging is geworden. Een
vereniging binnen de UvA geeft ons meer financiële ruimte en een steviger positie. Het
schept ook verplichtingen waar we graag aan voldoen. De aanwezigen keurden de statuten
goed en de vereniging is daarmee een feit. De rekening over het afgelopen jaar werd goed
gekeurd en de benoeming van een nieuw bestuurslid Josee Briaire gebeurde bij acclamatie.
Na de ledenvergadering kwamen nog meer belangstellenden de Eggertzaal binnen om te
luisteren naar het betrokken betoog van oud IWA docent Erik van Praag. Erik vertelde over
zijn nieuwste boek ”Voor de niets gaat de zon op”. In het boek worden verschillende
onderwerpen als onderwijs, milieu, ontwikkelingshulp, de relatie Joden - Palestijnen
behandeld. De gevraagde co-referent Jan Paul van Soest ging in zijn bijdrage specifiek in op
de milieuproblematiek en diepte daarbij vooral de strijd en methoden van de verschillende
belangencomplexen uit van voor- en tegenstanders van een bewuster milieubeleid. De
dagvoorzitter Truus Ophuijsen leidde de boeiende discussie goed. Na afloop werd ter
afsluiting van deze geslaagde eerste gecombineerde ledenvergadering/themabijeenkomst door
het bestuur met alle aanwezigen een glas wijn gedronken. De volgende
ledenvergadering/themabijeenkomst is vastgesteld op 22 maart 2014 .

8. In-company Leergang voor Rabobank Nederland
De Kring Andragologie is in januari gestart met de In-company Leergang
Verandermanagement voor interne senior veranderaars bij Rabobank Nederland. Het is een
academische leergang met een looptijd van achttien maanden. Er zijn drie sporen:
Vakinhoud, Verandertraject en Persoonlijke ontwikkeling.
Vakinhoud: theorie, methodiek en repertoire in de organisatieverandering en het bestuurlijk
handelen in complexe situaties verbonden aan de methodiek die Rabobank nu al hanteert.
Vorm: hoorcolleges, werkcolleges, literatuurstudie, presentaties en een paper van 6000
woorden dat publiceerbaar is. In dit kader waren er hoor- en werkcolleges van
achtereenvolgens dr. Rob van Es, dr. Joep Schrijvers, prof. dr. Leon de Caluwe, dr. Alex
Straathof, en prof. dr. Jaap Boonstra. In de planning staan nog colleges van o.a. prof. dr.
Harry Kunneman en prof. dr. Hans Achterhuis.
Verandertraject: een eigen individueel traject of een traject dat onderdeel uitmaakt van
Rabobank Visie 2016. Belangrijk is dat de deelnemer in het traject een eigen
verantwoordelijkheid heeft. Trajectbeschrijving, veranderdiagnose, interventieruimte,
gekozen interventies, onderzoek en evaluatie waarin de vakinhoud wordt vertaald naar de
Rabobankpraktijk.
Persoonlijke Ontwikkeling: zelfkennis en rolbewustzijn van de deelnemer als veranderaar.
Vorm: Leercontract, zelfanalyse, tests, interactieve oefeningen, demonstratie van
leerhouding, en evaluatie. Persoonlijke ontwikkeling komt aan bod in het startgesprek, het

tussengesprek en het eindgesprek met de programmaleiding. Maar de grootste leereffecten
worden bereikt in de intervisiegroepen, met als begeleiders dr. Lieke Hoogerwerf, drs. Patty
Kruyswijk, drs. Leike van Oss, dr. Joep Schrijvers en dr. Gertjan Schuiling.
In de afgelopen maand mei is een eerste tussenevaluatie gehouden en de resultaten zijn goed.
De achttien deelnemers (12 man, 6 vrouw) zijn enthousiast en betrekken hun inzichten uit de
leergang onmiddellijk op hun dagelijkse praktijk. Er wordt anders naar het dagelijks werk
gekeken en er wordt meer tijd voor kritische reflectie ingebouwd. Zowel toenemend inzicht
als plezier blijken goed samen te gaan bij het analyseren, samenwerken en het bedenken van
interventies. De opdrachtgevers van de Rabobank zijn tevreden en zo ook, vanuit een andere
invalshoek, de Academische Adviesraad van de Leergang: prof. dr. Henriette Maassen van
den Brink, prof. dr. John Grin en prof. dr. Joseph Kessels.
In september wacht een Game van een dag, waarin de opdracht is om van een diagnose naar
interventies te komen. Later die maand nog een collegedag over het nemen van morele
beslissingen als professional.

9. Keuzevak Veranderkunde voor Bachelor studenten aan de UvA
Begin 2012 vroeg het College of Social Sciences, onderdeel van de Faculteit Maatschappij en
Gedragswetenschappen (FMG) van de UvA, aan de Kring of ze een keuzevak veranderkunde
wilde verzorgen in het studiejaar 2012-2013. Dit vakgebied is momenteel aan de UvA minder
sterk ontwikkeld. De Kring benaderde Joep Schrijvers en Matthieu Karel om dit verder uit te
werken en een voorstel te schrijven. Na akkoord van onderwijsdirecteur en
onderwijscommissie is dit via de studiegids van de faculteit als een 6 ects keuzevak
aangeboden aan bachelor studenten Algemene Sociale Wetenschappen (ASW). Ook de
Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft dit aanbod overgenomen.
Bij de intekening in december 2012 bleek dat er genoeg belangstelling was om niet één maar
twee groepen à 25 personen te vullen. Het vak heeft in april en mei 2013 gedraaid en is
verzorgd door eveneens Joep Schrijvers en Matthieu Karel. In de opbouw hebben zij er voor
gekozen om zes bekende sprekers vanuit het vakgebied (Anton Cozijnsen, Arend Ardon, Rob
van Es, Jaap Boonstra, Joseph Kessels en Frits Schipper) gastcolleges te laten verzorgen als
een brede kennismaking voor de studenten met het vakgebied. Verder namen Joep en
Matthieu elk een groep voor hun rekening in een reeks werkcolleges.
De studenten zijn enthousiast en ronden eind mei hun afsluitende opdracht af, een essay over
een veranderplan voor een door hen gekozen probleemsituatie. Zij hebben grote interesse in
maatschappelijke problemen en willen in aanvulling op hun studie graag leren hoe zij daar
actief in kunnen optreden. Voorbeelden van grote betrokkenheid zijn: obesitas, huisvesting
van studenten in ongebruikte panden, samenwerking verbeteren tussen hulpverlenende
instanties zoals bij veelplegers, het Nieuwe Werken (HNW), pesten in het onderwijs,
verbeteren van seksuele voorlichting aan jonge meisjes van buitenlandse komaf, verbeteren
van klantvriendelijkheid bij supermarkten en het Electronisch Patiënten Dossier (EPD).
Inmiddels zijn de studentevaluaties verwerkt en deze zijn zonder meer positief. De afdeling
ASW heeft intussen gevraagd om het keuzevak in studiejaar 2013-2014 opnieuw aan te
bieden.
De studenten zelf vroegen als extra om een aanvullende training praktische veranderkundige
vaardigheden. Deze vindt half juni plaats.
De samenwerking met de verschillende geledingen binnen FMG en ASW is plezierig
verlopen en zowel gastsprekers als docenten kijken met tevredenheid terug op deze eerste
ronde. Het enthousiasme, de leergierigheid en de inzet van de studenten zijn bijzonder om
mee te maken.

10. Sociale media, urgent call aan vrijwilligers
Het wordt voor de Kring steeds belangrijker om bereikbaar te zijn en informatie te
verstrekken en uit te wisselen op Linkedin en andere sociale media. Het bestuur nodigt graag
iemand van de leden (of een duo) uit ons hiermee te helpen. Wie vindt dit een uitdaging? Laat
het weten aan Josee Briaire via andragologie@uva.nl

11. Namen bestuursleden en secretariaat van de Kring
Het bestuur van de Kring bestaat uit de volgende personen:
Drs. Henk Wesseling (voorzitter) (1969 - ‘74)
Drs. Thea Cohen (secretaris) (1969 - '75) treedt eind juni 2013 af
Drs. Gerrit Kappert (penningmeester) (1976 - '89)
Prof. dr. René Hoksbergen (1962 - '67)
Drs. Enith Pereira (1973 - '81)
Drs. Truus Ophuijsen (1969 - '75)
Drs. Matthieu Karel (1971 - '77)
Dr. Stan Baars (1977 - ‘83)
Drs. Josee Briaire (1973-1982) m.i.v. 23 maart 2013
E-mail secretariaat: andragologie@uva.nl
Telefoon 020 525 5880 b.g.g. 020 690 49 97
Adres:
Universiteit van Amsterdam
Kring Andragologie
Valckenierstraat 65-67, Kamer. 3.10
1018 XE Amsterdam
Websites: www.uva-alumni.nl/andragologie en www.andragologie.eu

12. Hoe word ik lid of begunstiger van de Kring?
Aanmelding als lid bij de AUV kan digitaal bij www.uva-alumni.nl/aanmelden
Kies: aanmeldingsformulier. Kies dan: AUV Andragologie. Vul vervolgens de gevraagde
gegevens in. Het lidmaatschap is € 30 per jaar en gaat in op de datum van aanmelding. Bij
automatische afschrijving wordt het lidmaatschap jaarlijks voortgezet. Het lidmaatschap geeft
kortingen op onze colleges en bijeenkomsten en tevens diverse universitaire en stedelijke
kortingen (AUV pas).
N.B.
Voor belangstellenden die zich betrokken voelen, maar geen academische propedeuse
hebben, of anderszins er niet voor kiezen lid te worden, is er gelegenheid om
begunstiger te worden. Een begunstiger doneert minimaal € 45 per jaar en dit gaat in
op de dag van aanmelding. U ontvangt van ons een betalingsverzoek. Begunstigers
genieten dezelfde korting op de collegegelden. Opgave bij het secretariaat van de Kring
via e-mail andragologie@uva.nl

13. Informatie te verkrijgen over de Kring
E-mail: andragologie@uva.nl
Raadpleeg ook de websites: www.uva-alumni.nl/andragologie en www.andragologie.eu

Wijzigingen in uw woon- en/of emailadres a.u.b. onmiddellijk doorgeven aan:
relatiebeheer@uva.nl (ledenadministratie AUV)

en aan de kring: andragologie@uva.nl
	
  
COLLEGEREEKSEN EN EVENTS 2013 EV	
  
Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien
het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer 5683762
van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn dan kunt u het gestorte geld tot 14
dagen voor de start van de reeks terug ontvangen. Daarna is restitutie niet
meer mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen. Ook wanneer
u een keer afwezig bent.

	
  

1. 27 juni 2013 Bijeenkomst Eigen Kracht, in Groningen (GAN)
Georganiseerd door het Groninger Andragogen Netwerk (GAN), met Gideon de Jong. Is
‘Eigen Kracht’ een excuus voor bezuinigingen of een zinvolle aanvulling op het
repertoire
van burgers en professionals? Gideon de Jong heeft de afgelopen drie jaar onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden om Eigen Kracht-conferenties in te zetten bij mensen die
geen hulp vragen maar dat wel nodig hebben. Kunnen mensen zichzelf en elkaar helpen,
ook al hebben ze ogenschijnlijk weinig ‘bij te zetten’?
Een avond voor burgers, hulpverleners, beleidsmakers, docenten, bestuurders en
wetenschappers die zich afvragen of de verzorgingsstaat apathie heeft gecreëerd; die
willen weten wat samenredzaamheid, kanteling en activering te maken hebben met ‘Eigen
Kracht’. Opgeven bij: gan.groningen@gmail.com
2. 5 september 2013 Debat over De vrije wil in Crea.
Zeven kringen van de AUV (Kring Andragologie, Amsterdams Netwerk van
Cultureel Antropologen, Kring Communicatiewetenschap, Kring van Amsterdamse
Economen, Kring Oudemanhuispoort, Kring Psychologie en Kring van Amsterdamse
Sociologen) organiseren op vrijdag 5 september een discussieavond over 'De vrije wil'.
Deze avond zullen een zestal sprekers, onder wie prof. dr. Frans van Winden
(econoom) en dr. Bart van Heerikhuizen (socioloog) met elkaar in discussie gaan over
de consequenties van de ideeën van Dick Swaab, zoals verwoord in Wij zijn ons brein.
Vanuit de kring Andragologie heeft Dr. Rob van Es, organisatie ethicus, zich bereid
verklaard hier aan mee te doen. Er zijn 20 plaatsen per Kring beschikbaar.
Locatie: Muziekzaal, Crea, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam.
Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Aanmelden: andragologie@uva.nl
3. 26 september 2013 Openbaar PublieksEvent over Leiderschap met de Utrechtse
andragoloog Steven P.M. de Waal, voorzitter van de Public SPACE Foundation.
Titel: De waarde(n) van maatschappelijk leiders.
Locatie: Roetersstraat 11, Amsterdam, Marinus Behrenszaal REC E020
Aanvang: 19.30 uur (ontvangst vanaf 18.30 uur met koffie en thee).
Toegang: € 10. Studenten: € 4.
Informatie: www.uva-alumni.nl/andragologie en www.andragologie.eu
Aanmelden: andragologie@uva.nl

4. Collegereeks Bevlogenheid terug in het werk. Vijf interactieve werkcolleges met dr.
Gerard Donkers.
Data: 27 september, 11 oktober, 1, 15 en 29 november 2013.
Tijd: 10.00 - 13.00 uur. Prijs: leden en begunstigers € 190; niet-leden: € 240.
Locatie : Hogeschool van Amsterdam, Jan Bommerhuis, Wibautstraat 80 - 86, 1091 GP,
Amsterdam.
Informatie: www.uva-alumni.nl/andragologie en www.andragologie.eu
Aanmelden: andragologie@uva.nl
5. Collegereeks Veranderen bij cultuurverschillen met Huib Wursten MSc. Vijf
boeiende colleges met cultuurkenner Huib Wursten MSc, internationaal expert van
Nederlands meest geciteerde onderzoeker Geert Hofstede.
Data: 8 en 29 oktober, 5, 12 en 26 november 2013.
Tijd: 18.30 - 21.00 uur. Prijs: leden en begunstigers € 190; niet-leden: € 340.
Informatie: www.uva-alumni.nl/andragologie en www.andragologie.eu
Aanmelden: andragologie@uva.nl
6. Verdiepingsreeks Veranderen bij cultuurverschillen met Huib Wursten MSc.
Deze verdiepingsreeks is toegankelijk voor diegenen die de eerste 5 colleges voorjaar
2013 hebben gevolgd. De reeks gaat dieper in op het onderwerp Leiderschap in een
internationale omgeving. Werkwijze: gevalstudies en een game.
Data: 9 oktober, 13 november en 10 december 2013.
Tijd: 18.30 - 21.00 uur. Prijs: leden en begunstigers € 120; niet-leden: € 210.
Informatie: www.uva-alumni.nl/andragologie en www.andragologie.eu
Aanmelden: andragologie@uva.nl
7. Herhaling reeks Met modellen meer mans? Collegereeks met prof. dr. Robert de
Hoog. Kunnen we modellen op hun kwaliteit beoordelen en zo ja hoe gaat dat in zijn
werk? Vanwege het succes van de interactieve aanpak en de uitnodiging aan de
deelnemers om vooral ook zelf modellen aan te reiken, is het herhalingscollege uitgebreid
van vier naar vijf bijeenkomsten.
Data: 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2013.
Tijd:10.00-13.00 uur. Prijs: leden en begunstigers € 190; niet-leden: € 240.
Informatie: www.uva-alumni.nl/andragologie en www.andragologie.eu
Aanmelden: andragologie@uva.nl
8. 9 november 2013 Andragologiecollege op AUV-middag in de OMP.
9. 28 november 2013 Openbaar PublieksEvent Kring Andragologie (noteer de datum
alvast a.u.b.)
Plaats: Roetersstraat 11, Amsterdam, Marinus Behrenszaal REC E020.
10. 2014 Filosofie collegereeks met prof. dr. Hans Achterhuis en drs. Nico Koning,
docent filosofie HvA.
Donderdagen 9 en 30 januari, 6 en 20 maart, 3 april 2014.
Plaats: Roetersstraat 11, Amsterdam, REC E010.
Prijs: leden en begunstigers € 190; niet-leden: € 240.
11. 2014 Eggertzaalbijenkomst ledenvergadering en themabijeenkomst: 22 maart 2014

Aanmeldingsformulier

Verzoeke bij de activiteiten waaraan u wenst deel te nemen een X te zetten tussen de haakjes
en uw keuze door te geven. Bij voorbaat dank. Activiteiten:
( )

5 september 2013 Debat over De vrije wil in Crea. (20 plaatsen beschikbaar)

( )

26 september Openbaar PublieksEvent over Leiderschap met de Utrechtse
andragoloog Steven P.M. de Waal, voorzitter van de Public SPACE Foundation:
De waarde(n) van maatschappelijk leiders.

( )

Collegereeks Bevlogenheid terug in het werk. Vijf interactieve werkcolleges met
dr. Gerard Donkers.
Data: 27 september, 11 oktober, 1, 15 en 29 november 2013.

( )

Collegereeks Veranderen bij cultuurverschillen met Huib Wursten MSc.
Data: 8 en 29 oktober, 5, 12 en 26 november2013.

( )

Verdiepingsreeks Veranderen bij cultuurverschillen met Huib Wursten MSc.
Deze verdiepingsreeks is toegankelijk voor diegenen die de eerste 5 colleges hebben
gevolgd.
Data: 9 oktober, 13 november en 10 december 2013.

( )

Herhaling reeks Met modellen meer mans? Collegereeks met prof. dr.
Robert de Hoog.
Data: 31 oktober, 7, 14, 2 en 28 november 2013.

( )

28 november 2013 Openbaar PublieksEvent Kring Andragologie

( )

2014 Filosofiereeks met prof. dr. Hans Achterhuis en drs. Nico Koning
Data: 9 en 30 januari, 6 en 20 maart, en 3 april 2014

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
Studie:
AUV-lid/Kring lid, begunstiger of alumnus POWL: ja / neen
Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld
van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer 5683762 van Kring Andragologie o.v.v. de
collegereeks en de naam van de deelnemer. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn dan kunt u
het gestorte geld tot 14 dagen voor de start van de reeks terug ontvangen. Daarna is restitutie
niet meer mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen. Ook wanneer u een keer
afwezig bent.

