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Toespraak van Henk Wesseling, voorzitter Kring Andragologie op de 

Nieuwjaarsreceptie 21 januari 2016 

 

Geachte aanwezigen, dames en heren, 

 

Mijn naam is Henk Wesseling en het is mij opnieuw een groot voorrecht om als voorzitter van 

de Kring Andragologie u allen hier verzameld in het gebouw van de Faculteit Economie en 

Bedrijfskunde, welkom te heten op deze Nieuwjaarsreceptie. 

Een bijzonder woord van welkom aan de vertegenwoordigers en medewerkers van de 

Universiteit van Amsterdam en de bibliotheek UvA/HvA, als mede aan de bestuursleden van 

alumnikringen en studieverenigingen. Er is bericht van verhindering van de Amsterdamse 

Universiteitsvereniging (AUV) en de medewerkers van het Amsterdams Universiteitsfonds 

(AUF). Zij hebben op dit ogenblik een z.g. heibijeenkomst. Ook ontvingen we bericht van de 

leden van het College van Bestuur, zij hebben op dit ogenblik een gezamenlijke vergadering 

met collega’s van de VU. Verhinderd is ook de heer Hijink van Learn for Life, waarmee we 

nauw samenwerken. 

Wie er wel zijn? En een zeer hartelijk welkom voor onze gastspreker van vanmiddag prof. dr. 

Joseph Kessels en voor mevrouw prof. mr. Jacquelien de Savornin Lohman en Bam Commijs 

die beiden een optreden gaan verzorgen.  

 

Graag wens ik u allen namens het bestuur van de Kring een gezond, voorspoedig en actief 

2016. 

Aan het bestuur zal het opnieuw niet liggen om er een goed jaar van te maken. Zoals de leden 

weten was 2015 financieel gezien een jaar met enkele ups en downs. De downs hebben ons 

wakker geschud en dankzij bezuinigingen en de helpende hand van het College van Bestuur 

en het Amsterdams Universiteitsfonds hebben wij de moeilijkheden achter ons kunnen laten.  

Bij het presenteren van de financiële stukken en begroting hebben we dan ook sinds lange tijd 

een voorzichtig optimistische penningmeester kunnen gadeslaan. Applaus voor Gerrit 

Kappert.  

De verbeteringen zijn mede te danken aan het toenemende aantal deelnemers bij de 

verschillende collegereeksen, ik noem met stip de masterclass van Gerard Donkers en de 

collegereeksen van Hans Achterhuis en Nico Koning. Bovendien hebben wij een gelukkige 

hand in het vaststellen van Andragologische thema’s voor onze evenementen. Denk aan de 

middag over Co-creatie met Corry Ehlen en Joseph Kessels. En aan de goed bezochte avond 

samen met de Kring van Amsterdamse Sociologen met het debat tussen twee dinosaurussen, 

Bram de Swaan en Hans Achterhuis onder leiding van Wim Brands. 

 

Thema’s als levenslang leren, diversiteit en interculturele vertrekpunten in onze onderwijs 

programma’s lopen vooruit op gewenste kwaliteitsimpulsen in het wetenschappelijk 

onderwijs en het hoger sociaal agogisch onderwijs in ons land.  
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De bestaande veranderconcepten zijn niet meer passend binnen de context van de 

veranderingen in de samenleving. De veranderingen voltrekken zich uitermate snel zonder dat 

er veranderingsdeskundigen aan te pas komen. Op conferenties over verandermanagement 

van het departement ontwikkelingssamenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

wordt duidelijk dat men staat te springen om visies van nieuw veranderkundige talent.  

Er is behoefte aan een nieuw paradigma omtrent veranderkunde binnen het onderwijs en in 

andere sectoren van de samenleving. Internationalisering, culturele, etnische en religieuze 

differentie en globalisering zijn daarvan aspecten. 

Deze kwaliteitsimpulsen komen nog maar moeilijk op gang 

Zoals de rector magnificus van onze universiteit op onze forumavond over Flexibel hoger 

onderwijs stelde: ‘hier ligt een stevige opdracht voor het onderwijs.’  

Geert ten Dam, hoogleraar pedagogiek en opvoedingsontwikkeling, afgestudeerd op het IWA 

in 1984 en tot eind 2015 voorzitter van de Onderwijsraad en onlangs benoemd tot Kroonlid 

van de Sociaal Economische Raad, stelde op dezelfde forumavond: ‘er valt een wereld te 

winnen, met name in het deeltijdaanbod van instellingen van hoger onderwijs. We blijven wat 

betreft het percentage hoger opgeleiden in de beroepsbevolking in Nederland achter bij andere 

kenniseconomieën als Finland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië.’  

In ons land is er zelfs al enige tijd sprake van een daling van het aantal deelnemers aan 

deeltijdopleidingen. De vraag is daarom aan de orde op welke wijze het onderwijsaanbod 

geschikter kan worden gemaakt voor werkende volwassenen. Het is evident dat hier een taak 

ligt voor leden van de Kring om bij te dragen aan een betere, op adolescenten en volwassenen 

toegespitste aanpak.  

Wij willen in de komende maanden aan de slag gaan om in gesprek met werknemers, 

werkgevers en gemeenten, opleidingstrajecten te ontwikkelen die flexibel zijn en aansluiten 

bij de behoeften van de vrager. 

Dit betekent niet dat we ons afwenden van het publiek gefinancierde onderwijs op 

universiteiten en hogescholen. Wij kiezen er echter voor om als Kring, als zelfstandige 

vereniging zonder keurslijf, zowel aan private- als publieke opdrachtgevers onze diensten aan 

te bieden.  

We blijven vanzelfsprekend - zoals we nu al jaren doen - investeren in het samen met de HvA 

ontwikkelen van een programma praktijkgericht innovatief onderzoek. Eveneens blijven wij 

onze onderwijsprogramma’s aanbieden aan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) 

en proberen onze inbreng uit te breiden en duurzamer te maken binnen andere verwante 

studies. Ook steunen wij van harte de plannen voor een post-initiële masteropleiding van de 

Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen en denken daar een onderdeel 

veranderkunde en transitie aan te kunnen toevoegen. Verder proberen we de contacten met de 

Bildung Academie te verstevigen. 

Wij blijven geloven in en uitvoering geven aan de osmose tactiek. Of te wel de aanpak van 

het succesvolle turfschip van Breda om de UvA en HvA binnen te komen. In het komend jaar 

nemen wij het initiatief met multidisciplinaire teams van onze docenten en onderzoekers, 

vertrekkende vanuit complexe problemen, toe te werken naar een onderwijs model van 
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praktijk, onderzoek en theorie. Zo een complex probleem is de participatiesamenleving in 

Amsterdam.  

In dit model kan voltijds, maar juist ook in deeltijd worden gestudeerd. Over het niveau van 

de eindtermen zal met de deelnemers en opdrachtgevers telkens worden overlegd. Dit sluit 

aan bij onze opzet om voor werkenden opleidingstrajecten op maat in te richten voor. De 

verwachting is dat wat geleerd wordt van deze aanpak van volwassenenonderwijs, ook gaat 

lonen voor het reguliere hoger onderwijs. U hoort hier meer over gedurende dit nieuwe jaar. 

 

Laat ik tot slot de huidige bestuursleden aan u voorstellen. Er zijn enkele nieuwe gezichten bij 

gekomen. Wilfred Diekmann, Evelien ten Napel en Gerard Donkers. Behouden zijn gebleven: 

Truus Ophuijsen, René Hoksbergen en Gerrit Kappert en ik zelf. 

 

Beste dames en heren, 

Afrondend nog enige woorden over het Fonds Andragologie. Het bestuur wil u bijzonder 

bedanken voor uw bijdragen. Vooral ook degenen die voor het eerst hebben geschonken, zeer 

bedankt. 

Het Fonds dat indertijd mogelijk werd gemaakt door schenkingen van Willemy van Enckevort 

en de families Goezinne en Hoksbergen, wordt inmiddels door 80 leden van de Kring, als 

schenkers gesteund. Thea Cohen, heeft mij dit per Skype laten weten. Zij kan vanwege 

verblijf in het buitenland niet aanwezig zijn en groet ons hartelijk. 

Ondanks de goede resultaten zijn we er nog niet. Gezien onze ambities blijft gestage groei van 

het Fonds een structurele voorwaarde voor ons verdere werk. Vandaar dat ik aandacht voor 

het Fonds blijf vragen. Zoals gememoreerd heeft een uitkering van het Fonds eraan 

bijgedragen dat een belangrijk deel van het activiteitenprogramma, in het bijzonder de nieuwe 

reeks Capita Selecta Kwaliteit in het Sociale Domein, kan doorgaan. Vorig jaar gold dit voor 

de reeks De kracht van Social Work. Hierdoor is de besteding van het Fonds direct zichtbaar 

bij het organiseren van nieuwe activiteiten. Tussen haakjes: de eerste bijeenkomst van de 

nieuwe Capita Selecta reeks is op 9 februari a.s. met de bekende filosoof en bestuurskundige 

Paul Frissen. Je opgeven kan nog. 

Er valt nog meer te zeggen, maar dit komt wel op de Ledenvergadering die wij op zaterdag 12 

maart a.s. zullen houden.  

 

Graag vraag ik nu de aandacht voor de spreker van vanmiddag. Joseph Kessels is er in de 

afgelopen week, samen met Cor van Dijkum in geslaagd om 30 bestuurders van de 

studieverenigingen van de FMG te interesseren voor de mogelijkheden om onderdelen van 

een studie andragologie te ambiëren. Een uitdaging om in samenwerking met de besturen van 

studieverenigingen ons vak over het voetlicht te brengen. Een aanbod dat wij ook aan het 

bestuur van de studievereniging SEFA van economie en bedrijfskunde hebben gedaan. Ik 

denk dat dit kans maakt. 

Daarnaast is Joseph vooral ook voorzitter van het Comité van Aanbeveling van het Fonds 

Andragologie.  
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Graag wil ik hem, ook namens het bestuur van de Kring het woord geven voor het uitspreken 

van zijn Nieuwjaarsspeech. Misschien kunnen we hem met applaus welkom heten? 

 

Henk Wesseling, 21 januari 2016 


