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Renaissance 
van de andragologie

Welke ontwikkelingen zie jij in de samenleving?
“Het is heel verleidelijk om in dit gesprek de 
vergelijking te trekken met de periode waarin 
ik ging studeren, de jaren zestig in Amsterdam, 
omdat dat de periode was waarin de slinger van 
de pendule in de richting ging van ontplooiing, 
individualisering en bevrijding. We lazen ‘1984’ 
van George Orwell en huiverden bij het idee 
van een gecontroleerde samenleving waarin de 
privacy zou worden opgeheven. We hadden 
Provo, de Kabouters, de verzetsbewegingen 
tegen de oorlog in Vietnam. Ik studeerde aan de 
sociale academie CICSA in Amsterdam, waar de 
culturele ontwikkelingen van alle kanten binnen-
kwamen. Er was een bevlogen docentencorps, 
dat de vinger aan de pols had van de samen-

leving. Ook de politiek leefde: D66 ontstond 
– en dat was niet radicaal genoeg – we lazen 
Marx, het kabinet-Den Uyl kwam, we wilden 
gelijkheid van inkomens en gelijke kansen op 
onderwijs, seksuele revolutie, er was nooit een 
dull moment.”

“En dan nu: het afluisterschandaal rondom de 
opsporingsdienst NSA, onze foto’s op Facebook 
die verzameld zijn door geheime diensten, jij en 
ik, die geen unieke persoon meer zijn omdat een 
geheime dienst met onze gegevens aan de haal 
gaat en ons dingen gaat verbieden. Die hele kop-
peling van alle systemen aan elkaar…“

Andragologie is de wetenschap van de andragogie, die opval-
lende overeenkomsten heeft met coaching. In de jaren tachtig 
is andragologie als studie verdwenen. Momenteel wordt het 
belang van deze wetenschap weer erkend. Coaching kan, in zijn 
professionalisering, veel aan die kennis hebben. Henk 
Wesseling, bestuursvoorzitter van de alumnikring andragologie 
aan de Universiteit van Amsterdam, licht zijn visie toe.
AUTEUR: JIKKE DE RUITER
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Beheersing
“Nu lijkt het of de beheersing het gewonnen 
heeft van de emancipatie. Idealistische mensen 
van toen verzuchten nu aan het eind van het 
leven: ‘is alles voor niets geweest?’ Het gevaar 
van zelfontplooiing, wat in de lijn ligt van de 
grotere autonomie van het individu, is dat deze 
zich loszingt van de verantwoordelijkheid die de 
mens voor de maatschappij heeft. We kregen het 
goede leven en vergaten de tweede en de derde 
wereld. Dat heette dan: ‘je moet je hart volgen 
en je eigen ik.’ Daarvan denk ik dat dat uitwassen 
heeft gekend en pervers geworden is; het voedde 
‘maatschappelijk autisme’. De misstanden bij 
de woningbouwcoöperaties en in de financiële 
sector laten de ontvankelijkheid voor perverse 
prikkels zien. Kennelijk waren er geen rem-
mingen meer, geen kritiek, geen waarschuwing: 
eigenlijk geen sociaal geweten.”

“Wie zouden onze sociale verantwoordelijkheid 
hebben moeten ontwikkelen? De scholen, de 
hbo’s, de universiteiten, de humanisten en de 
kerken lieten zich wel eens horen, maar iedereen 
die op het punt van de ethiek, de normatieve 
vraagstellingen bezig was, werd gezien als 
hindermacht. De maatschappij werd atomisti-
scher: je kon je bij allerlei groepen aansluiten 
en hoefde tegelijkertijd nergens bij te horen. Zo 
verbrokkelden de politieke partijen, de wijkclubs 
en de vakbewegingen. De mensen die daarin 
voorgingen schudden hun ‘ideologische veren’ af 
omdat ze ook begeesterd waren door het nieuwe 
denken. De ontwikkeling ging van de calvinisti-
sche jaren vijftig via de vrijheid in de jaren zestig 
en zeventig naar de perverse zelfgerichtheid van 
de jaren negentig.”

“We praten nu of het eendimensionaal zo gegaan 
is. Dat is natuurlijk niet zo. Er zijn altijd andere 
stemmen geweest. Je kreeg de club van Rome, 
de Max Havelaar, de wereldwinkels en dat soort 
bewegingen. Die zijn altijd gebleven.”

“Er is nu wel iets aan het kantelen. Door de 
economische crisis worden we bang dat onze 
kinderen het minder goed zullen hebben dan 

wijzelf. Dat betekent dat kwaadschiks een soort 
herbezinning komt. Die kan twee richtingen op 
gaan: mensen maken een nieuwe definitie van 
hun leven of gooien hun kont tegen de krib, 
gaan niet meer stemmen en laten hun onder-
buikgevoelens toe. Deze tweede richting vind 
je gereflecteerd op middelbare scholen. Waar 
voorheen 60% van de jeugd links stemde tijdens 
proefverkiezingen, stemt nu 60% op de PVV. Dat 
is een soort resonance van de ontwikkeling die 
we achter ons hebben.”

Verschraling opvoeding
“Ik denk dat veel ouders minder participerend 
opvoeden; de ouders en het kind brengen 
namelijk weinig tijd samen door. Ouders zijn 
voor zichzelf gaan leven en de kinderen zijn 
door het ‘hij kan het nu zelf ook wel’-adagium al 
zelfstandig op hun twaalfde. Ze kruipen allen in 
toenemende mate achter hun eigen beeldscherm. 
Ik denk dat de kinderen die vorige week op de 
PVV stemden, in feite geen guide lines hebben 
gehad; niet van hun ouders en niet van school. 
Het onderwijs is onderhevig aan vergroting en 
markt-identificatie, waardoor het leerproces 
gericht is op reparatie opdat de toetsen worden 
gehaald. Daardoor, en dat gebeurt ook op ho-
gescholen en universiteiten, zijn beschouwende 
vakken als maatschappijleer voor een groot deel 
weggenomen.”

Onmiddellijke behoeftebevrediging
“Kinderen mogen weer leren om behoeftes te 
hebben die niet meteen worden vervuld. Als 
ouders niet het voorbeeld geven en niet veel 
optrekken met hun kinderen, maar wel drie keer 
boodschappen gaan doen om voetbalwuppies te 
halen bij Albert Heijn, dan weet je dat het fout 
gaat. Het leven is niet grenzeloos, dat moet je 
leren. Kinderen hollen vaak van het ene werkje 
naar het andere, terwijl je ze juist moet leren ‘sta-
pelen’: iets afmaken en dan naar het volgende, 
waardoor je kunt bouwen. Het is heel calvinis-
tisch wat ik zeg, want eigenlijk formuleer ik hier 
kritiek op mateloosheid. En kritiek op mensen op 
zichzelf terugwerpen.”
“Het tij kan natuurlijk keren als de pendule echt 
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weer de andere kant op gaat, als mensen weer 
meer nadenken, als er een soort ‘Wubbo Ockels-
effect’ ontstaat: we hebben maar één aarde 
en we kunnen er wél wat aan doen. Mensen 
kunnen verschuiven. Waar we ons weer meer 
op kunnen richten is het samen creëren van een 
rechtvaardigere samenleving, waarin mensen 
hun talenten kunnen ontplooien en we voorko-
men dat ze door honger of gebrek aan onderwijs 
het niet redden.”

Onzekerheidsvermijding
“Een ander punt is de onzekerheidsvermijding: 
veel mensen kunnen onzekerheid niet aan, 
waardoor ze voor het behoudende kiezen. De 
sterkere en meer ontwikkelde persoonlijkheid 
kan meer onzekerheid aan, kan perspectief zien, 
kan accepteren dat een ander iets anders vindt. 
Natuurlijk voel je je bedreigd als je in een slecht 
huis woont, geen werk hebt en je kinderen op 
school blijven zitten, maar we kunnen leren 
daarmee om te gaan zonder anderen te kwet-
sen.”

Persoonsontwikkeling
“Er ontbreekt veel op het gebied van de per-
soonlijke groei. Hoe komt het bijvoorbeeld dat 
de materiële machocultuur is ontstaan? Dat 
speelt door alle lagen heen. Het statussymbool 
telt: de auto, de merkkleding. Als mensen zich 
inferieur voelen omdat ze niet mee kunnen doen 
binnen de economische status quo, ontstaat de 
ratrace – zeker bij mensen die niet geleerd wordt 
dat er ook andere facetten zijn in het leven: een 
gevoelsleven een muziekleven, cultuur, cultuur-
verschillen et cetera.”

“Persoonlijk ontwikkeling, leren denken, het ont-
moeten van het verschil, daar zit de ontwikkeling 
die nodig is. In de opvoeding en het onderwijs 
moeten de voorwaarden daarvoor worden 
gecreëerd. De menselijke roeping zit in het tus-
senmenselijk contact. Daar hoef je geen Levinas 
of Buber voor te kennen.” 

“Het economisch paradigma bedreigt de 
persoonsvorming: je moet je brood verdienen, 

tenzij je met subsidies of belastingmaatregelen 
zorgt voor een minimuminkomen voor bepaalde 
beroepen, bijvoorbeeld kunstenaars. Ik ben zelf 
van het idee van een basisinkomen terugge-
komen omdat blijkt dat mensen een stimulans 
nodig hebben om te ontdekken wat hun talenten 
zijn. Mensen met een te grote afstand tot de 
arbeidsmarkt gaan niet boetseren en schilderen, 
maar worden lethargisch. Er is iets van beloning 
of waardering nodig. Nu focussen we op de 
wedloop met China en Azië omdat we in Europa 
achterop dreigen te raken. Maar als blijkt dat er te 
weinig surplus is aan creativiteit en ontwikkeling, 
dan wordt iedereen een soort soldaatje met net 
genoeg vrijheid om te kunnen produceren, maar 
de keuzes zijn uit handen geslagen.”

Andragologie 
is de wetenschap van de andragogie. 
Andragogie is een specialisme binnen de 
sociale wetenschappen en stelt zich tot 
doel de volwassen mens bij te staan in zijn 
ontwikkeling tot mondigheid, autonomie, 
humaniteit en verantwoordelijkheid. 
Andragogie is het deskundig en bewust 
gehanteerd beïnvloedingsproces, waarbij 
gestreefd wordt naar gedragsverandering 
en verbetering van een bestaande toestand 
bij volwassenen. (Bron: Universiteit van 
Amsterdam)

“Het gaat bij de andragologie om het contact tus-
sen degene die een beroep doet op begeleiding 
en de andragoloog. De agoog is als het ware de 
coach. De andragoloog is de wetenschapper en 
de adviseur; hij bestudeert de werkwijzen van de 
agoog, de coach, de mediator en komt op basis 
daarvan met aanbevelingen over de te bewande-
len route. De andragoloog onderzoekt dus wat er 
in de praktijk gebeurt en hoe je praktijkwerk kunt 
optimaliseren. Daarbij wordt in samenspraak de 
gewenste ontwikkeling geschetst.”

“Zijn coaching en andragologie hetzelfde? 
Andragologie is een wetenschap. Coaching (nog) 
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niet. Coaches en andragogen werken allemaal 
met dezelfde methoden en technieken, vanuit 
het idee van emancipatie met als doel zelfsturing 
verhogen. Het lijkt in die zin erg op elkaar. En 
coaching en andragogie en andragologie kunnen 
in dat opzicht veel aan elkaar hebben. Helaas is 
andragologie in de jaren tachtig als studie uit de 
academie gehaald, het meest recente andragolo-
gische werk dat hier in de boekenkast staat, stamt 
uit 1985. Coaching is de laatste twintig jaren juist 
enorm opgekomen. Het zou best kunnen dat 
de agoog zijn winkeltje niet goed had en dat de 
coach in dat vacuüm is gesprongen. Belangrijk is 
dat onderzoek, studie en advies weer terugko-
men. Daarom bieden we weer opleidingen aan 
en ontwikkelen een master aan de Universiteit 
van Amsterdam. Coaching kan, in zijn professio-
nalisering, veel aan de andragologie hebben.”

Hoe kunnen coaches/begeleiders/agogen 
aansluiten op de ontwikkelingen van nu?
Onderhoud je kennis
“We kunnen er niet omheen dat we ervoor 
moeten zorgen dat we zo goed mogelijk opgeleid 
zijn; we moeten kennis verwerven over het 
individu en de cultuur waarin dat individu zijn 
probleem heeft opgelopen. Zorg dat je altijd leert. 
Dat geeft het meeste kans op succes. Gooi de 
beunhazerij eruit en zorg dat wat je doet herhaal-
baar is. Dat je een vak hebt.” 

Vergroot je empathie
“Zorg ook dat je empathisch bent. De ander 
aankijken, je inleven, invoelen, het verstehen van 
de ander is, denk ik, een beetje weggezakt. We-
derkerigheid, of zo je wil een klik, is essentieel. Je 
moet niet aan iets beginnen omdat het zo lekker 
schuift. Dat lijkt een open deur maar is feitelijk 
een luxe, want soms ben je blij met elke cliënt die 
je hebt.”

Verplaats je in de cultuur
“Tijdens de intake moet je de individuele, 
psychische en de materiële situatie snel weten; 
anders begin je verkeerd. Wie staan er om een 
persoon heen? Sommige coaches geloven erg 
in de eigen kracht, maar de familiestructuur, de 

context is enorm belangrijk. Ook op macroniveau 
is dat essentieel. Je ziet dit aan het mislukken 
van grote hulpprojecten, zoals de wijze waarop 
de Amerikanen de Afghanen ‘hielpen’. Je moet 
je verplaatsen in de cultuur voordat je denkt 
aan oplossingen. Er zijn andragologen nodig als 
beleidsmakers: zij zijn cultuurkenners en weten 
deze als uitgangspunt te nemen.”

Leg weerstanden bloot
“Soms kun je dingen niet coachen, zo maakbaar 
is het allemaal niet. Maar er zijn wel ingrediën-
ten voor het stimuleren van verandering. Het is 
in feite net zoiets als preventie. Mensen moeten 
horen dat iets goed voor ze is, maar voordat ze 
daadwerkelijk hun gedrag veranderen, moet er 
nogal wat water naar de zee. We kunnen veel 
leren uit de veranderkunde. Het is van belang om 
in te schatten wat de weerstand tegen de verande-
ring is. Vervolgens kun je kijken wat je kunt doen 
om die weerstand te verkleinen. We bedenken 
bijvoorbeeld dat als Jantje het goede voorbeeld 
geeft, de weerstand minder wordt. Want dan 
wordt die verandering opeens cool. Je gebruikt 
dus hulpmiddelen om de weerstand te reduceren 
en de bereidheid om te veranderen te vergroten. 
Dat is een kwestie van met elkaar overleggen, 
en vervolgens metingen doen of het gewenste 
resultaat bereikt wordt. Dit is een andragologisch 
proces: je hebt de diagnose, je ontdekt wat de 
weerstand is, dan zoek je daar de methode bij en 
werk je naar een afgesproken doel toe.”

Tot slot
“Is het allemaal voor niets geweest? Alle revolutie, 
ontwikkelingen, geëngageerdheid uit de jaren 
zestig? Nee, ik hou er vertrouwen in. Maar we 
moeten wel leren en bestuderen; daar hebben we 
kaders voor nodig en goede opleidingen bieden 
dat.” ■

De missie van Jikke de Ruiter is de dialoog in 
ere te herstellen: met de ander in gesprek en met 
een blik op onze traditie en toekomst. Daarom 
is ze voor dit tijdschrift op zoek naar filosofische 
kennis die we kunnen toevoegen aan ons werk. 
www.jikkederuiter.nl


