
Andragologie 
Voorjaar 2012: Academische werkplaats  

Handelen, sociaal kapitaal en kennisproductiviteit 
met prof. dr. Joseph Kessels 

 
 

 
 

 

Kennisproductiviteit 
 

 
Dan is de academische werkplaats van andragoloog prof. Joseph Kessels wellicht iets voor u! Een 
unieke kans om nieuwe kennis en ervaringen op te doen over kennisproductiviteit, sociaal kapitaal 
en handelen en om zelf kennisproductief te worden. En dat voor een aantrekkelijke prijs! Breng ook 
uw praktijk naar een academisch-professioneel niveau. 
 
 
 
 
 
 
  

 U wilt zich na de winter weer eens inhoudelijke opwarmen; 

 Veranderingsprocessen zijn uw passie; 

 U wilt goed onderwijs op academisch niveau. 



Programma 
 
Thema 
In vijf bijeenkomsten gaat u samen met Joseph Kessels aan de slag. Het thema is handelen, sociaal 
kapitaal en  kennisproductiviteit. U verkent de implicaties van de  kennismaatschappij voor haar 
burgers en in het bijzonder in hun rol als beroepsbeoefenaar. Biedt het andragologische 
handelingsrepertoire aanknopingspunten voor zowel de emancipatie en zelfsturing van 
kenniswerkers als bescherming voor hen voor wie deze transformatie bedreigend is?  
 
De werkplaats heeft drie bakens om deze vraag te beantwoorden: 
 

Sociaal kapitaal De invalshoek is sociaal kapitaal: de kwaliteit van de verbinding tussen mensen.  Die is 
gebaseerd op vertrouwen, respect, waardering, integriteit, transparantie en gedeelde 
waarden.  
 

Kennisproductief Het perspectief van kennisproductiviteit biedt zicht op het vermogen van individuen, 
teams en organisaties om relevante informatie op te sporen.  Op basis hiervan kunnen 
zij nieuwe bekwaamheden ontwikkelen om werkprocessen, producten en diensten 
stapsgewijs te verbeteren en soms radicaal te vernieuwen.   
 
Dit werpt licht op de bijzondere eisen die we gaan stellen aan de werkomgeving, het 
leerklimaat en de betrokkenheid van medewerkers. ‘Het nieuwe werken’ , ‘het nieuwe 
leren’ en ‘het nieuwe organiseren’ zijn uitdrukkingen van een veranderende 
maatschappelijke constellatie. 
 

Handelingsrepertoire  De academische werkplaats is gebaseerd op de andragologie. Dat is de 
interventiewetenschap, die zich bezighoudt met de leer der veranderingen in sociale 
verbanden en de wijze waarop mensen die veranderingen kunnen ondersteunen, dan 
wel belemmeren.   
Deze wetenschap kan een bijdrage leveren aan het begeleiden en faciliteren van de 
transformatie naar een kennissamenleving, en wellicht ook bescherming bieden aan 
hen die daar onvoldoende zelfsturend hun weg kunnen vinden. 

 

Werken aan een gezamenlijk product 
De academische werkplaats is bedoeld om ook zelf kennisproductief te worden! Naast de 
inhoudelijke inbreng van Kessels wordt een actieve bijdrage uwerzijds zeer op prijs gesteld. U kunt 
meedoen aan een gezamenlijke publicatie met als titel:  
Andragologie en Sociaal Kapitaal in een kennismaatschappij: Verkenningen van het andragologisch 
handelen vanuit het perspectief van kennisproductiviteit. 
 
In deze publicatie komen de basisteksten die prof. Kessels ten behoeve van de collegereeks 
voorbereidt, in combinatie met een keuze uit de essays die de deelnemers aan deze collegereeks 
schrijven.  Aan de gedrukte vorm kan op de begeleidende website ook beeldmateriaal worden 
toegevoegd van interviews, videoregistraties van interventies, simulaties en games, of andere 
ondersteunende producten. 
Op deze wijze maken we van de werkcollegereeks een plaats voor relevante en actuele 
kennisproductie, waarin docent en deelnemers gezamenlijk optrekken. 
 
Studiemateriaal 
Voor elke avond stelt de docent een inleidende tekst samen, die het thema verkent, relevante 
literatuur toegankelijk maakt en recent onderzoek op het betreffende terrein behandelt.  
 
Deze inleidende tekst krijgt aanvulling van aanpalende bronnen uit literatuur, onderzoek en 
werkpraktijken. De deelnemers krijgen het uitdrukkelijke verzoek om deze bronnen aan te vullen. 



De docent 
De docent is Joseph Kessels, hoogleraar Human Resource Development aan 
de Universiteit Twente en hoogleraar Opleidingskundig Leiderschap aan de 
Open Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op human resource development 
en de rol van sociaal kapitaal daarbij in een kennismaatschappij. Van 1995-
2000 vervulde hij een vergelijkbare leeropdracht aan de Universiteit Leiden.  
Van 1977 tot en met 2010 was hij lid van Kessels & Smit, The Learning 
Company.  
Tevens is hij voorzitter van het Comité van Aanbeveling van het Fonds 
Andragologie van de Alumni Vereniging van de Universiteit van Amsterdam, 
waar hij in 1979 zijn doctoraal examen Andragologie aflegde. In 1993 
promoveerde hij aan de Universiteit Twente cum laude op een onderzoek  

                                           naar het ontwerpen van leeromgevingen in arbeidsorganisaties.  

Praktische zaken 
Vijf werkplaatsbijeenkomsten 
Data: 23 januari, 20 februari, 19 maart, 23 april en 14 mei 2012. 
 

Maandag 23 januari De ontwikkeling van een kennismaatschappij en de 
rol van kennisproductiviteit. 

Maandag 20 februari Sociaal kapitaal en de wijze waarop leren en 
ontwikkelen zich voltrekken in netwerken. 

Maandag 19 maart Innovatie als leerproces en vorm van sociale 
vernieuwing 

Maandag 23 april Andragologisch handelen: interveniëren door middel 
van ontwerpgericht onderzoek. 

Maandag 14 mei 
 

Voorbereiden van de essays. 

 
Tijden: alle colleges: 18.30 - 20.30 uur. 
Plaats: Roeterseiland, zaal E0.07, Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam. 
Prijs voor de werkplaats: € 200 (€ 150 voor leden Amsterdamse Universiteits Vereniging en POWL). 
 
Inschrijven 
Stuur een e-mail naar andragologie@uva.nl om u aan te melden en vermeld daarbij de naam van de 
collegereeks en uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.  
Betaling van te voren te voldoen op rekeningnummer 5683762 van AUV Kring Andragologie te 
Amsterdam o.v.v. ‘Kessels 2012’ en de naam van de deelnemer(s). Pas dan is uw inschrijving 
definitief!  U kunt uw deelname niet annuleren. Wel kunt u iemand anders in uw plaats laten komen. 
 
Certificaat 
Het bestuur van de Kring Andragologie van de Amsterdamse Universiteits Vereniging reikt na 
deelname aan de colleges certificaten uit aan de deelnemers als een teken van andragologische 
kwaliteit.  
 
Organisatie 
De organisatie van deze collegereeks is in handen van de AUV alumnikring Andragologie van de 
Universiteit van Amsterdam.  
Post- en bezoekadres  van de alumnikring andragologie, tevens bibliotheek: 
Sarphatistraat 104, 1018 GV Amsterdam, kamer 0.02.  
Secretariaat: 020 5255880, bgg: 020 6904997. 
www.uva-alumni.nl/andragologie           www.andragologie.eu   Email: andragologie@uva.nl 
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