
Studiekringen50plus
Houd de geest actief!

 

Het aantal Studiekringen groeit als kool! En dit alles dankzij de tomeloze 
inzet van al die vrijwilligers in het Platform Studiekringen50plus, de finan-
ciële ondersteuning van Fonds Nuts Ohra 2016 en het Oranjefonds 2018 
en de ondersteuning met kennis en kunde door Provinciale Ondersteunings 
Instelling Rijnbrink, Spectrum en de vele bibliotheken, cultuurhuizen en 
welzijnsorganisaties door heel het land.

Scan de code en kijk op de 
website van Studiekringen-
50plus naar een kring bij u in 
de buurt.

Aantal Studiekringen:
Gemiddelde 
grootte 
van een 
studiekring: 

Aantal in oprichting:

Aantal deelnemers:

en groeiende...
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Deze provincies zijn in 2018 
benaderd voor het starten van 
studiekringen in 2019
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Overzicht van het 
aantal Studiekringen 
per provincie en het 
aantal Studiekringen 
in oprichting

• vergroot het sociale netwerk
• voorkomt eenzaamheid
• voorkomt depressie
• vergroot onderling contact  
 tussen ouderen

• je blijft op de hoogte 
 van actualiteit en   
 nieuwe ontwikkelingen
• houdt je betrokken bij  
 de samenleving

• geeft zingeving
• biedt ontplooiing van eigen 
 talenten

• geeft ruimte om te leren en 
oefenen van vaardigheden.

• vergroot je 
 zelfvertrouwen

• zet kennis en kunde in 
van mensen

• versterkt de participatie 
samenleving

Onze meerwaarde

“Ben door 18 jaar lid te zijn van een studiekring gevormd 
tot een waakvlam, waakzaam op alles wat mijn geest 
interesseert.” 
(Lid Studiekring Nijmegen-Brakkestein)

“Nadat ik aan een aantal studiekringen had deelgenomen, 
had ik enorme spijt dat ik het niet veel eerder gedaan had!
Nieuwe ideeën, nieuwe mensen en je verdiepen in nieuwe 
onderwerpen. Heerlijk!” 
(Lid Studiekring Wageningen)

“Belangstelling hebben en houden voor 
alles om je heen! Door de studiekring 
wordt dit bevorderd!” 
(Lid Studiekring Wageningen)

Studiekringen 
houden de geest 

actief en…
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In oprichting:
Druten



Wie zijn wij?

De studiekringen50plus 
is er voor iedereen:

Verdeling man, vrouw en mensen met een fysieke beperking:

61%    49%    30%
“Onze kring heeft twee leden met een beperking. 
Een van de twee personen deelde de kring mee dat 
ze nergens aan kon deelnemen, vanwege de ernst 
van haar beperking. De rest van de leden wilden hier 
graag rekening mee houden en ze is dus welkom! 
Heel bijzonder en zij is zeker een aanwinst voor de 
kring!” 
(startbegeleider studiekring Raalte)

Het Platform:
• Organiseert trainingen voor initiatiefnemers en gespreksleiders,
• Helpt nieuwe kringen opstarten,
• Heeft een website met actuele en relevantie informatie voor   
 kringen,
• Zorgt voor PR materiaal dat door kringen te gebruiken is   
 om nieuwe leden te werven,
• Is actief op social media, twitter en facebook
• Zorgt voor naamsbekendheid van studiekringen, 
• Brengt de PlatformPost uit
• Organiseert de jaarlijkse ontmoetingsdag

Antoon Coster, 
voormalig voorzitter en 
Platformlid, is geridderd in de 
Orde van Oranje Nassau onder andere 
vanwege zijn inzet bij het Landelijk Platform 
Studiekringen 50plus. 

Wat doet het landelijk Platform Studiekringen50plus?
Het Platform heeft tot doel studiekringen over heel Nederland op te 
starten en bestaande kringen te ondersteunen.

Aantal 

trainingen: 

aantal opgeleide 
mensen: 

Aantal vrijwilligers 
bij het Platform 

de afgelopen 
2 jaar: 
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Platform Studiekringen50plus 
  Medewerkers en vrijwillige 
 opstartbegeleiders van studie-
kringen

Ontmoetingsdag
Ieder jaar organiseert het Platform 
Ontmoetingsdagen voor 
studiekringleden. Het delen van ervaringen 
en tips, elkaar leren kennen en vooral 
gewoonweg gezelligheid. Dat is waar de 
jaarlijkse Ontmoetingsdag Studiekringen50plus voor staat.

2016  De eerste ontmoetingsdag met als thema ‘Frisse geest en een  
 jong hart’, 60 deelnemers

2017  De Landelijke ontmoetingsdag in 2017 met Hedy d’Ancona’,  
 70 deelnemers

2018  Landelijke ontmoetingsdag 2018  met Jan Slagter van 
 Omroep MAX, 

www.facebook.com/studiekringen50plus

www.studiekringen50plus.nl/

@studiekring50p

 

Platform
Studiekringen

50 plus

Aan onze samenwerkingspartners:

Dank jullie wel en houd de geest gezond!

Het Platform helpt mee om 
studiekringen toegankelijk te 
laten zijn voor mensen met een 
fysieke beperking.

Wat leuk u
hier te
ontmoeten!

Een poule van 
zeven ervaren 

studiekringers 
begeleidt nieuwe 

kringen en zorgt voor 
een veilig leer- en 

groepsklimaat zodat de 
kring goed zelfstandig 
kan draaien.


