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Zo aan het einde van de zomerperiode een korte PlatformPost met als 

belangrijkste nieuws: een training voor gespreksleiders en een herinnering 

voor de training Train-de-begeleider op 27 september voor professionals. 

 

Verder blijven de studiekringen zich uitbreiden! Op 25 september zijn er twee 

informatiebijeenkomsten gepland in Zeeland om nieuwe kringen op te 

starten. In de agenda onderaan meer informatie.  

 

Het Platform Studiekringen50plus 

 

Wilt u de informatie van deze PlatformPost doorgeven 
aan uw mede-studiekringleden? En hen erop wijzen dat zij zich ook 

aan kunnen melden voor de PlatformPost? Alvast bedankt! 

 

 

https://mailchi.mp/studiekringen50plus/juni2019-858059?e=%5bUNIQID%5d
https://mailchi.mp/studiekringen50plus/juni2019-858059?e=%5bUNIQID%5d


 

 

 

Training voor 

gespreksleiders van 

Studiekringen50plus 

 

  
 

 

In een studiekring staan gezelligheid en veiligheid voorop. In een goede sfeer 

willen deelnemers graag hun kennis en ervaring delen. Ondanks dat iedereen 

van goede wil is vraagt respectvol met elkaar omgaan blijvend om aandacht. U 

kent die situaties wel waarin een deelnemer te lang aan het woord is en 

anderen niet tot hun recht komen. Waar mensen elkaar steeds in de rede 

vallen, of botsende meningen de sfeer bederven voor de rest. Er kunnen 

gewoontes insluipen die iedereen ongewenst vindt, maar die niet zo 

gemakkelijk te doorbreken zijn. Herkent u dit? 

In een trainingsochtend krijgt u tips aangereikt om dit soort situaties ten 

goede te keren. Tips van de trainer maar ook van uw collega-begeleiders. U 

maakt direct en praktisch kennis met alternatieve werkvormen voor het 

begeleiden van uw studiekring. 

 

In het najaar willen wij weer een training Gespreksleiding organiseren. Heeft 

u belangstelling voor of wilt u meer informatie over deze training? Neem dan 

contact met ons op via onderstaande button.  

 

U kunt bij uw opgave voor de trainingsochtend vermelden of een bepaalde 

lastige situatie in uw Studiekring speelt. We besteden hier dan aandacht aan. 

Maar u kunt ook tijdens de training met uw vraag komen. Dit is niet 

verplicht; deelnemen vanuit algemene nieuwsgierigheid is niet verboden! 

Meer informatie 

 

mailto:info@studiekringen50plus.nl.%C2%A0?subject=Informatie%20training%20gespreksleiding


 

 

Ook een interessante column? Een inspirerende spreuk? Of mooi 

lied? Input voor de volgende PlatformPost is van harte welkom 

via:  info@studiekringen50plus.nl. 

 

 

 

 

  
 

  

  

  

 

 

AGENDA 

 

25 september:  

De Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke van 

10.00 tot 12.00 uur 

Schuttershof, Kanonweistraat 30, Domburg 

van 14.00 tot 16.00 uur. 

Voor beide geldt: aanmelden 

viahluxembourg@dezb.nl 

 

27 september:  

Train-de-begeleider Studiekringen50plus  

Meer 

informatie:  yvonne.sinkeldam@rijnbrink.nl. 

 

 

  

  

  

 

 
 

AAN-AFMELDEN 

PLATFORMPOST 

 

Wilt u zich aanmelden of 

afmelden voor de 

Platformpost? Dat kan door 

een mail te sturen naar 

info@studiekringen50plus.nl.  

  

mailto:info@studiekringen50plus.nl
mailto:hluxembourg@dezb.nl
mailto:yvonne.sinkeldam@rijnbrink.nl?subject=Train-de-trainer


 

  

www.studiekringen50plus.nl  

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

http://www.studiekringen50plus.nl/
https://twitter.com/studiekring50p

