Andragologie
Organisatieverandering - diagnosticeren,
interveniëren en leren.
7 werkcolleges in de periode januari - april 2012

2012 een jaar van goede voornemens!
U bent:


professional op het gebied van organisatieverandering.

U wilt:




meervoudig leren kijken naar veranderkundige vraagstukken in en tussen organisaties;
hierbij het accent leggen op de menselijke of 'zachte' kant van organiseren, de complexiteit
van interacties, de relevantie van betekenisgeving en
de mogelijkheden ontdekken om succesvol te interveniëren en daarvan te leren.

Dat kan!
Met de nieuwe werkcollegereeks van de andragologen: Organisatieverandering.
Een mastercollegereeks van de alumnikring Andragologie in samenwerking met de afdeling
Politicologie (Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen) van de UvA.
Zeven gerenommeerde kenners van het vak willen hun kennis met u delen. U kunt meedoen als lid
van de universiteitsvereniging van Amsterdam. Ook niet-leden worden expliciet van harte
uitgenodigd aan deze reeks deel te nemen. Lees in deze brochure wat er op stapel staat en hoe u zich
kunt inschrijven.
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Opbouw
Een reeks van 7 tweewekelijkse bijeenkomsten van drie uur: 6 interactieve colleges en een
afsluitende workshop. De reeks is geïnspireerd door het programma 'Visies op Organiseren' van Rob
van Es bij de Universiteit van Amsterdam en vormt een vervolg op de collegereeksen
Organisatieontwikkeling van de Kring Andragologie in 2010 en 2011.
Het thema organisatieverandering wordt benaderd vanuit multi-perspectivisme en met aandacht
voor de thema´s: diagnosticeren, interveniëren en leren.
Bij deze drie thema´s treden de volgende sprekers op:
I. Diagnosticeren: Veranderdiagnose en model (Rob van Es)
Van diagnose naar interventie (Jaap Boonstra)
II. Interveniëren: Organisatie als theater (Anton Cozijnsen)
Verwaarloosde organisaties (Joost Kampen)
Systeemanalyse (Hans Vermaak)
III. Leren:
Professionalisering (Gerhard Smid)
Leren in veranderende organisaties (Gertjan Schuiling).

Inleiders en Programma
20 januari - Dr. Rob van Es (docent Organisatiefilosofie, Faculteit Maatschappij- en
Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam).
Onderwerp: 1e deel: Inleiding organisatieverandering. 2e deel: Het
multiperspectivisme van Morgan.
3 februari - vervolg Dr. Rob van Es.
Onderwerp: 1e deel: Veranderdiagnose. 2e deel: Werken met het diagnosemodel (met
voorbeelden).
17 februari - Prof. dr. Jaap Boonstra (hoogleraar Organisatieverandering, Faculteit
Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam; hoogleraar
Esade Business School in Barcelona; onderzoeker en docent Sioo, Utrecht).
Onderwerp: Van diagnose naar interventievormen.

2 maart - Prof. dr. Hans Vermaak (associate partner Twynstra Gudde, Amersfoort;
masteropleiding Sioo Utrecht; visiting professor Copenhagen Business School).
Onderwerp: Causale diagrammen: technische en interventie-vuistregels.

16 maart 1e deel - Dr. Joost Kampen (Van de Bunt adviseurs voor organisatie en beleid,
Amsterdam).
Onderwerp: Verwaarloosde organisaties.

16 maart 2e deel - Dr. Gertjan Schuiling (Thierry & Schuiling Organizational Learning;
lector Leren in Veranderende Organisaties, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen;
docent Faculteit der Economische wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit,
Amsterdam)
Onderwerp: Leren in veranderende organisaties.
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30 maart 1e deel - Prof. dr. Gerhard Smid (Programma management SIOO, bijzonder
hoogleraar Managementwetenschappen, Open Universiteit-Nederland, Heerlen).
Onderwerp: Professionalisering.

30 maart 2e deel - Prof. dr. Anton Cozijnsen (hoogleraar Verandermanagement,
Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit te
Amsterdam).
Onderwerp: Organisatie als theater.

13 april - Voorzitter Dr. Rob van Es.
Onderwerp: Afsluiting van de reeks.

Praktische zaken
Tijden: alle werkcolleges 9.00 - 12.00 uur.
Plaats: Potgieterzaal, Universiteitsbibliotheek UvA, Singel 425, 1012 WP Amsterdam.
NB. Bijeenkomst 2 maart:VOC-zaal, Bushuis/Oost-Indisch Huis UvA, ingang Kloveniersburgwal 48,
1012 CX Amsterdam.

Prijs: voor de gehele reeks € 750,- (ook voor leden Amsterdamse Universiteits Vereniging).
Studenten kosteloos op bewijs inschrijving.

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.
Aantal deelnemers max. 21. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor master studenten
FMG.
Betaling van te voren te voldoen op rekeningnummer 5683762 van AUV Kring Andragologie te
Amsterdam o.v.v. ‘Organisatieverandering 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.

Literatuur (verplicht)
Rob van Es - Veranderdiagnose. De onderstroom van organiseren. Kluwer, Deventer 2008. (ISBN
9789013048292)
Jaap Boonstra en Léon de Caluwé (red.) - Interveniëren en veranderen. Zoeken naar betekenis in
interacties. Kluwer, Deventer 2006. (ISBN 9789013039764)
De sprekers kunnen hiernaast nog afzonderlijke artikelen toevoegen.
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Modulehandleiding
Voor de studenten van de UvA is een modulehandleiding beschikbaar.

Afsluiting
De laatste bijeenkomst is in de vorm van een workshop met presentaties (20 min.) door de
deelnemers. In de presentaties wordt aan de hand van de inbreng van de inleiders, de gebruikte
literatuur over multi-perspectivisme en de drie hoofdthema´s, gereflecteerd op een situatie uit de
eigen praktijk.

Toets en beoordeling
Deelnemers verkrijgen bij aantoonbare deelname en na de presentatie in de afsluitende workshop
een certificaat.
De studiebelasting van het programma is inclusief de bijeenkomsten ongeveer 10 uur per week.
Studenten kunnen studiepunten verkrijgen. De eisen hiervoor zijn dezelfde: aantoonbare presentie
via tekenlijst en verzorgen van een presentatie op de slotbijeenkomst. Dit levert 6 ect sop als
keuzevak binnen het master programma van de FMG.
Optioneel is een paper. Met extra literatuur kan dit nog eens 4 ects opleveren.
Eventueel is dit nog uit te breiden tot een individuele scriptie (20 ects).

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.
Email: andragologie@uva.nl
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