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Meld je aan voor het 
Middagcongres ‘Frisse geest en een jong hart’ 

20 april 

 

Tijdens het middagcongres: ‘Frisse geest en een jong hart’ op 20 april 

2017 in het Akoesticum te Ede presenteert het NIVEL de resultaten van 

het onderzoek naar de ervaren effecten van studiekringen en de 
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toegankelijkheid van studiekringen voor mensen met een fysieke 

beperking. 

 

De jonge harten van het Platform Studiekringen50plus en de frisse 

geesten van de studiekringdeelnemers vertellen over hun ervaringen. 

Onze ambassadeur prof. dr. Maurice de Greef, gepromoveerd op 

volwasseneneducatie en participatie, gaat in op het belang van leven lang 

leren en welbevinden. 

 

We willen met deze bijeenkomst medewerkers van bibliotheken, 

welzijnsorganisaties en gemeenten kennis laten nemen van de 

studiekringen. Studiekringleden zijn eveneens van harte uitgenodigd. 

 

Kent u mensen voor wie dit interessant is? We vinden het fijn als u 

dit bericht met hen wil delen! 

 

Meer weten over het programma? Klik dan hier. Opgave kan per mail 

naar m.jongenburger@spectrumelan.nl.  
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Geslaagde Train-de-begeleider 
Studiekringen50plus! 

 

 

24 maart zijn 14 nieuwe en zeer enthousiaste begeleiders 
opgeleid! 

 

De nieuwe begeleiders zijn getraind om nieuwe studiekringen in het land 

te helpen opstarten. Enkele reacties: 

• Wat top om de ervaringen van de deelnemers aan de studiekring 

zelf te horen! 

• Ik zie veel kansen voor de bibliotheek. 

• Ik heb er veel zin in en wil aan de slag! 

 

 

NIVEL-rapport over studiekringen50plus 
gepubliceerd 

  



 

Onderzoeksbureau NIVEL heeft onlangs een uitgebreide 

rapport gepubliceerd dat zij heeft gemaakt over studiekringen in het 

algemeen en de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking 

in het bijzonder. Hier kunt u dit rapport raadplegen. 

 

Daarbij is ook een overzicht gemaakt van de ervaren effecten bij 

deelnemers aan studiekringen. Én een overzicht van dingen die nodig zijn 

om deelname aan een studiekring ook voor mensen met een fysieke 

beperking mogelijk te maken. 

 

 

Interviews Ambassadeurs 

  

De Studiekringen50Plus zijn trots op onze Ambassadeurs! We hebben 

onze drie ambassadeurs geïnterviewd over hun betrokkenheid bij de 

studiekringen.  

  

 

 

Maurice de Greef, is extern 

onderzoeker aan de Universiteit 

Maastricht en Professor Leereffecten 

Laagopgeleiden & Laaggeletterden 

aan de Vrije Universiteit Brussel. 20 

april komt hij spreken op ons 

congres! 

Lees hier het interview. 
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Kees Penninx, sociaal-

gerontologisch onderzoeker, 

ontwikkelaar van vele projecten 

actief burgerschap en oprichter van 

Bureau ActivAge. Ook hij zal 

aanwezig zijn tijdens ons congres! 

Lees hier het interview. 
 

 

 

Geert Hoogeboom, oud directeur 

Spectrum CMO Gelderland. Onze 

nieuwste ambassadeur! Na 

prepensionering nog actief als 

bestuurslid in diverse 

maatschappelijke organisaties. 

Lees hier het interview. 
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Informatiebijeenkomsten in 
Renkum, Oosterbeek, Velp en Dieren 

  

 

In Renkum, Oosterbeek, Velp en Dieren zijn in de eerste 2 weken van 

maart informatie-bijeenkomsten georganiseerd door Bibliotheek 

Veluwezoom voor het opstarten van nieuwe studiekringen in die plaatsen. 

 

En deze bijeenkomsten waren populair! In totaal kwamen er 60 mensen 

tijdens de vier avonden. 

  

 

 

Ook meedoen? 

  

 

Doe je mee met het Platform Studiekringen50plus om informatie over de 

studiekringen verder te verspreiden en nieuwe studiekringen te helpen 

opstarten?  

 

Het gaat om een :  

• Landelijk Platformlid  die ons helpt met het secretariaat: Wat 

vragen wij? Iemand die het adressenbestand beheert en bijhoud, 

voorzitter ondersteunt, versturen en bijhouden van pr materiaal 

zoals flyers enz.  

• Een kei in Facebook en het leuk vind om aan de slag te gaan met 

social media zoals Twitter. 

• Een enthousiaste schrijver die het leuk vindt af en toe een artikel te 

schrijven voor een tijdschrift of een regionale krant en wil helpen 

meedenken hoe we de studiekring meer bekendheid kunnen 

geven.  

• Voor meer informatie over beide vacatures: Andrea Kuijpers 

andrea@adkuijpersadvies.nl of via info@studiekringen50plus.nl. 

 

  

  

  

 



  
 

AGENDA 

 

20 april 2017 

Middag-Congres Studiekringen50plus 

Meer informatie vindt u hier. 

  
  

  

  

  

 

 

 

AAN-AFMELDEN 

PLATFORMPOST 

 

Wilt u zich aanmelden of afmelden 

voor de Platformpost? Dat kan door 

een mail te sturen 

naarinfo@studiekringen50plus.nl.  

  
  

 

  

Ga hier naar de website  
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