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A. KRINGNIEUWS
1.Van de voorzitter.
Opnieuw heeft de Kring Andragologie voor het komende jaar een gevarieerd aanbod van
collegereeksen en Events.
Het nieuwe studiejaar begon met een uniek experiment waarbij zeven alumnikringen op 5
september een gezamenlijk Event organiseren over het universele thema "De vrije Wil”.
Dr. Rob van Es, organisatiefilosoof en organisatiekundige en als zodanig Projectleider van
onze Leergang bij de Rabobank, was bereid om namens de Kring aan het debat mee te doen
hetgeen wij bijzonder op prijs hebben gesteld.
De aankondiging van het tweede Event “De waarde(n) van maatschappelijk leiders”, op 26
september a.s., is als poster op de meeste prikborden van instituten en collegezalen van de
UvA te zien. Indien u in de gelegenheid bent om deze mooie poster (zie hiervoor de bijlage)
op uw instituut of werkplek op te hangen zenden wij u graag een of desgevraagd meerdere
exemplaren toe.
De spits bij de collegereeksen wordt binnenkort afgebeten door dr. Gerard Donkers met een
reeks van vijf interactieve werkcolleges met vooral praktische antwoorden op de complexe
problemen in het sociale werkveld. Daarna volgen de collegereeksen van prof. dr. Robert de
Hoog en Huib Wursten MSc, beide vanwege voorgaand succes in het voorjaar met een tweede
editie en een verdiepingsreeks Leiderschap in een internationale omgeving. Aan de reeks van
prof. dr. Robert de Hoog is een college toegevoegd om de gelegenheid voor eigen inbreng van
de deelnemers te vergroten. Op 9 november zal Huib Wursten bovendien, op de AUV-middag
in de Oudemanhuispoort, een lezing houden over “Veranderen bij Cultuurverschillen”. Gelet
op het onderwerp verwachten wij hiervoor een grote opkomst van onze leden en eveneens
ruime belangstelling vanuit de andere alumnikringen. Op 28 november is het volgende Event.
Dit keer met de bekende EUR hoogleraar prof. dr. ir. Jan Rotmans over zijn publicaties,
gebundeld in het boek “In het oog van de orkaan. Nederland in transitie”. In het voorjaar van
2014 volgen voor de zevende keer op rij, de succesrijke colleges van prof. dr. Hans
Achterhuis en drs. Nico Koning met dit keer als thema: “Hoe modern willen wij zijn?
Omgaan met tradities”. Tevens continueert prof. dr. Ton Notten zijn reeks actuele
masterclasses over de verschillende aspecten van het nieuwe terrein van urban education. Als
gastdocent werkt hieraan mee prof. dr. Joseph Kessels met een masterclass over het thema:
‘De leiderschapskwaliteit van de Urban Educational Professional’.
Opnieuw is het vanaf april 2014, voor een vijftal alumni mogelijk om zich op te geven voor
een reeks van zes weken die door ons als Keuzevak op de UvA wordt gegeven. Deze reeks
heeft als titel: ‘Veranderkunde vanuit de Andragologie’.
Kortom een ruim aanbod van activiteiten om uit te kiezen. Van iedere reeks en ieder Event
volgt verderop in de NieuwsFlits nadere informatie en hoe zich aan te melden.

2. Meewerken als docent of intervisiebegeleider?
Het bestuur herhaalt de oproep om aan ons door te geven of u interesse hebt om als docent of
intervisiebegeleider te gaan meewerken aan het onderwijsaanbod van de Kring. We hebben
nieuwe Andragologische thema’s in ontwikkeling en daarnaast worden wij soms benaderd om
met onze expertise elders bij te springen.

3. Fonds Andragologie
Aan alle andragologen die bij de UvA bekend zijn is onlangs een herinneringsbrief gestuurd
met het verzoek bij te dragen aan het Fonds Andragologie. Deze giften dragen eraan bij om de
Kring verder uit te bouwen en vernieuwing van de andragologie door onderzoek en onderwijs
te realiseren. Hierdoor is het bijvoorbeeld gemakkelijker geworden het Keuzevak
Veranderkunde aan te bieden aan studenten van het College Sociale Wetenschappen van de
UvA. Wij bereiken met het aanbieden van dit Keuzevak dat een grote groep bachelor
studenten in aanraking komt met de inhoud en betekenis van een studie Andragologie. Een
ander voorbeeld waarbij het belangrijk is dat de Kring voldoende giften ontvangt om de
kosten te dekken is het PION programma. Een reeks invitational conferences Praktijkgericht
Innovatief Onderzoek (PION), die mede door docenten en onderzoekers van de Kring wordt
uitgevoerd voor ruim veertig medewerkers en lectoren van Hogescholen en universiteiten.
Ook met het mede organiseren en uitvoeren van deze activiteit neemt de bekendheid over
Andragologie toe en is het mogelijk de bruikbaarheid van Andragologische kennis te
demonstreren en nieuwsgierigheid naar de Andragologische vakken te wekken. Wij denken
met de aanpak zoals deze hier wordt vermeld op de goede weg te zijn en willen deze graag
uitbreiden. Met reden vragen wij u om hieraan bij te dragen door een gift aan het Fonds te
doen.

4. Uitnodiging aan werkgevers
Vanuit de Commissie Fondswerving en het Comité van Aanbeveling is recentelijk het
initiatief gekomen om een inventarisatie te maken van de werkgevers van onze leden. De
bedoeling is om deze groep werkgevers uit te nodigen en nauwer bij de plannen van de Kring
te betrekken. Een groot deel van onze leden is met pensioen. Aan hen wordt gevraagd om de
laatste en eventueel voorlaatste werkgever aan ons door te geven en of men wil meehelpen
zulke bijeenkomsten te organiseren.

5. Personalia
In de NRC van 6 september j.l. was het bericht te lezen dat Dennis Kallen (1928 - 2013 ) is
overleden. Prof. Dennis Kallen was in de jaren zeventig een van de bekendste hoogleraren
van de subfaculteit Opvoedkunde (nu POWL) en een hartstochtelijk voorvechter van het idee
van wederkerend leren en betaald educatief verlof. Over dit onderwerp heeft hij diverse
publicaties op zijn naam staan en als onderwijsadviseur voor de Raad van Europa, zowel in
ons land als daarbuiten, heeft hij vele lezingen gegeven en talloze rapporten geschreven. Zijn
idealen zijn nog steeds actueel en nog slechts ten dele ingevoerd.

6. Uitreiken Stimulerings Award
In 2010 heeft het bestuur een Stimulerings Award ingesteld, uit te reiken aan leden van de
Kring, die mede door deelname aan activiteiten van de Kring tot nieuwe ontplooiïng en
ontwikkeling zijn gekomen. Deze Award is reeds eenmaal uitgereikt. Het bestuur wil graag
geattendeerd worden op nieuwe kandidaten.

7. Korting voor de meest actieve deelnemer
Eveneens brengen wij hierbij onder de aandacht dat het lid dat per jaar aan de meeste
activiteiten die door de Kring worden georganiseerd, heeft meegedaan en het testimonium
heeft ontvangen, een prijs ontvangt. In het er op volgende jaar kan deze deelnemer een reeks
naar keuze met 10 % korting volgen.

8. Naam en Faam
Velen van u zullen in de loop der jaren kennis hebben genomen van de rubriek met Naam en
Faam op de website http://www.andragologie.eu.
Gerhard van Vilsteren werkt gestaag door aan de uitbreiding van het aantal namen en het
beschrijven van loopbaan en publicaties van de betreffende personen. Met nu al bijna dertig
namen doen wij hierbij een beroep op u suggesties te doen voor een volgend tiental personen
om in de rubriek te worden opgenomen. U kunt helpen door van uw kandidaat en/of
kandidaten al enige informatie te vermelden.
Namen graag sturen aan Gerhard van Vilsteren via andragologie@uva.nl

9. Samenstelling van een namenboek
Al enkele malen is de wenselijkheid van een namenboek van afgestudeerde andragologen
naar voren gebracht. Tot heden hebben degenen die het wel eens hebben voorgesteld
uiteindelijk geen tijd gehad ermee te beginnen en er bijvoorbeeld een half jaar mee aan de
slag te gaan. Vandaar dat het bestuur een oproep plaatst voor die vrijwilliger(s) die aan een
namenboek zou(den) willen gaan werken. Het gaat om een overzicht van NAW-gegevens,
korte levensloop, werkgevers, websites, relevantie van de studie voor latere ontwikkeling, etc.
Laat uw belangstelling weten via andragologie@uva.nl.

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. Josee Briaire (secretaries) (1973 - 1982)
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)
E-mail secretariaat: andragologie@uva.nl
Telefoon 020 525 5880 b.g.g. 020 690 49 97
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 Kring Andragologie kan digitaal bij
https://www.uva-alumni.nl/SSLPage.aspx?pid=733&tab=1

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 € 40 per jaar en dit gaat in op de dag van
aanmelding. Begunstigers genieten dezelfde korting op de collegegelden. Opgave bij het
secretariaat van de Kring via email 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

B. COLLEGEREEKSEN EN EVENTS 2013/2014
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. 'De waarde(n) van maatschappelijk leiders'
26 september openbaar Publieksevent over Leiderschap met de Utrechtse andragoloog
Steven P.M. de Waal van de Public SPACE Foundation en met Harry Starren.
Moderator: dr. Henk Geertsema.
Aanvang: 19.30 uur (ontvangst vanaf 18.30 uur met koffie en thee).
Prijs: Toegang: € 10. Studenten: € 4. Aanmelden via: andragologie@uva.nl
Locatie: Roetersstraat 11, Amsterdam, Marinus Behrenszaal REC E 0.20.
Lees meer...
2. Collegereeks met Gerard Donkers 'Bevlogenheid terug in het werk' najaar 2013.
Vijf interactieve werkcolleges met Gerard Donkers; een constructief antwoord op de
complexiteit van het sociale werk.
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, Muller-Lulofhuis (MLH), lokaal 06 A24 (6e etage).
Aanmelden: andragologie@uva.nl
Lees meer...

3. Collegereeks Veranderen bij cultuurverschillen met Huib Wursten MSc.
Vijf boeiende colleges met cultuurkenner Huib Wursten MSc, internationaal expert op
het gebied van Nederlands meest geciteerde onderzoeker Geert Hofstede.
Data: 8 en 29 oktober, 5, 12 en 26 november 2013.
Tijd: 18.30 - 21.00 uur.
Locatie: Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam, zaal REC E 0.07.
Prijs: leden en begunstigers € 190; niet-leden: € 340.
Aanmelden: andragologie@uva.nl
Lees meer...
4. Verdiepingsreeks Veranderen bij Cultuurverschillen met Huib Wursten MSc.
Deze reeks van drie colleges gaat dieper in op het onderwerp Leiderschap in
internationale omgeving.
Deze verdiepingsreeks is toegankelijk voor diegenen die in het voorjaar de eerste 5 colleges
van Huib Wursten hebben gevolgd of bekend zijn met Hofstede.
Werkwijze: gevalstudie en game.
Locatie: Roetersstraat 11, REC, 1018 WB Amsterdam
Data: 9 oktober zaal REC E 0.07, 13 november zaal REC E 0.14, 10 december zaal REC
E 0.07.
Tijd: 18.30 - 21.00 uur.
Aanmelden: andragologie@uva.nl
Kosten: leden AUV en begunstigers van de kring € 120; niet-leden: € 210.
5. Herhaling reeks Met modellen meer mans? Collegereeks van 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
ook zelf modellen aan te reiken, is de reeks uitgebreid van vier naar vijf bijeenkomsten.
Data: 31 oktober, 7, 14, 21, en 28 november 2013
Tijd: 10.00 - 13.00 uur.
Locatie:
31 oktober REC E 0.15 Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam
7 november REC E 0.15 Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam
14 november REC E 0.09 Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam
21 november REC P 1.24 Plantage Muidergracht 24, Amsterdam
28 november REC. E 0.15 Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam
Prijs: leden AUV en begunstigers € 190; niet-leden: € 240.
Aanmelden: andragologie@uva.nl
Lees verder...
6. AUV-lezing Huib Wursten 9 november in de OMP.	
  ‘Succesvol veranderen bij
cultuurverschillen’
We gebruiken de zelfde woorden, zoals leiderschap, besluitvorming, delegatie, empowerment.
We denken daardoor dat we elkaar begrijpen. Alleen wat we bedoelen is vaak iets anders.
Ieder heeft een eigen beeld bij deze begrippen. Deze mentale beelden, of mindsets, leveren
vaak onverwachte problemen op bij beleidsontwikkeling en bij een gezamenlijke aanpak van
veranderingsprocessen.
In een interactieve presentatie beschrijft en analyseert Huib Wursten zes perspectieven die
mensen kunnen hebben op organisaties en maatschappij. Nadruk ligt op de specifieke
Nederlandse culturele kenmerken die vaak leiden tot een succesvolle aanpak, maar die

tegelijkertijd ook irritatie kunnen opleveren bij collega’s uit andere culturen.
Opgave via de AUV vanaf 20 september.
7. 'In het oog van de orkaan. Nederland in transitie'
28 november Openbaar PublieksEvent met prof. dr. ir. Jan Rotmans.
Locatie: Roetersstraat 11, Amsterdam, Marinus Behrenszaal REC E 0.20.
Aanvang: 19.30 uur (ontvangst vanaf 18.30 uur met koffie en thee).
Toegang: € 10. Studenten: € 4. Aanmelden via: andragologie@uva.nl
8. Filosofiereeks met prof. dr. Hans Achterhuis en drs. Nico Koning, docent filosofie
HvA. Thema: Hoe modern willen we zijn? Omgaan met tradities.
Data: 9 en 30 januari, 6 en 20 maart en 3 april 2014
Tijd: 18.30 - 21.00 uur.
Prijs: leden en begunstigers € 190; niet leden: € 240
Locatie: Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam, zaal REC E 0.10.
Aanmelden: andragologie@uva.nl
9. Urban Education 7 masterclasses met prof. dr. Ton Notten en gasthoogleraren.
Data: 16 en 30 januari, 13 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april 2014.
Tijd: 18.00 - 21.00 uur.
Prijs: leden en begunstigers € 280; niet leden: € 350
Locatie: Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam REC E 0.07
Opgave: andragologie@uva.nl
10. Nieuwjaarsreceptie 23 januari (hele middag vrijhouden).
Programma en locatie volgen
11. Ledenvergadering en themabijeenkomst in de Eggertzaal 22 maart 2104.
(Noteer de datum svp.)
12. Omstreeks april 2014 aanvang Keuzevak Veranderkunde met zes colleges.
Voor een beperkt aantal alumni (vijf of zes) is het mogelijk aan dit keuzevak deel te
nemen. De kosten bedragen € 475.
Graag uw belangstelling kenbaar maken met een mail naar andragologie@uva.nl
Link: http://studiegids.uva.nl/web/uva/sgs/nl/c/14499.html	
  

Aanmeldingsformulier

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.
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:
( )

Publieksevent met Steven P.M. de Waal en Harry Starren op 26 september

( )

Nieuwe serie colleges dr. Gerard Donkers

( )

Tweede editie Veranderen bij cultuurverschillen, Collegereeks van Huib Wursten

( )

Verdiepingscolleges met Huib Wursten

( )

Tweede editie Met modellen meer mans? Robert de Hoog (NB 1 extra college)

(

) PublieksEvent met Jan Rotmans op 28 november

( )

Filosofische Collegereeks Hoe modern willen we zijn? Omgaan met tradities. Met Hans
Achterhuis en Nico Koning

( )

Collegereeks Urban Education, 7 masterclasses met Ton Notten en gasthoogleraren

( )

Nieuwjaarsbijeenkomst (met middagprogramma) Datum noteren svp

( )

22 maart 2014 Ledenvergadering en thema bijeenkomst (‘smiddags in de Eggertzaal)

(

) Deelname aan het Keuzevak Veranderkunde

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
Studie:
AUV-lid/Kring lid/begunstiger of alumnus POWL: ja / neen

