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Voor u ziet u de nieuwe digitale
PlatformPost!
Deze digitale Platformpost biedt vele voordelen;
•

U kunt uzelf

hier (onderaan pagina) aanmelden voor de

Platformpost;
•

De Platformpost komt vaker uit. We streven naar ééns per
maand;

•

U kunt nieuws en wetenswaardigheden over uw eigen studiekring
makkelijker delen;

•

We kunnen beter linken naar andere wetenswaardigheden en
filmpjes;

•

U bent eerder en beter op de hoogte van de activiteiten van het
Platform en andere studiekringen.

Middagcongres over studiekringen op 20 april

Het PlatformStudiekringen50Plus organiseert op donderdag 20 april
2017 het middagcongres over de studiekringen.
We willen met deze bijeenkomst medewerkers van bibliotheken,
welzijnsorganisaties en gemeenten kennis laten nemen van de
studiekringen. Studiekringleden zijn eveneens van harte uitgenodigd.
Op deze middag delen we onze enthousiaste ervaringen en kennis
over de Studiekringen en Dr. Daniëlle Jansen van
het Onderzoeksbureau Nivel presenteert de resultaten van het
onderzoek ‘Ervaren effecten van studiekringen & toegankelijkheid van
studiekringen voor deelnemers met een fysieke beperking’. Met
medewerking van onze ambassadeurs en prof. dr. Maurice de Greef.
We brengen u zo snel mogelijk op de hoogte van het uitgebreide
programma.
Meer informatie vindt u hier en opgave kan per mail naar
m.jongenburger@spectrumelan.nl.

Comité van Aanbeveling
Het PlatformStudiekringen50Plus is erg trots dat mevrouw Hedy
d’Ancona, politica en feministe, en Prof. Dr. Dick Swaab,
Neurobioloog en auteur van bestseller Ons Creatieve Brein, lid zijn van
ons Comité van Aanbeveling.
Waarom zij studiekringen belangrijk vinden kunt u hier lezen op de
website.

Ambassadeurs
Het PlatformStudiekringen50Plus heeft naast het Comité van
Aanbeveling, twee nieuwe ambassadeurs:

Maurice de Greef, extern
onderzoeker aan de Universiteit
Maastricht en Professor Leereffecten
Laagopgeleiden & Laaggeletterden
aan de Vrije Universiteit Brussel.

Kees Penninx, sociaalgerontologisch onderzoeker,
ontwikkelaar van vele projecten
actief burgerschap en oprichter van
Bureau ActivAge.

Waarom zij verbonden willen zijn aan de studiekringen kunt u hier
lezen op de website.

AGENDA

20 april 2017
Middag-Congres Studiekringen50plus
Meer informatie vindt u hier.

Ga hier naar de website
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