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Informeel leren van én met andere 
vijftigplussers? Bibliotheek Deventer start 
met Studiekringen50plus  
Persoonlijk ontwikkeling  

 
Ontmoeten, ervaringen delen en kennis uitwisselen. Dat zijn de speerpunten 
van een studiekring: een groep van tien tot vijftien vijftigplussers die 
tweewekelijks bij elkaar komt om een gezamenlijk gekozen onderwerp te 
bespreken. Al sinds 2016 is het Landelijk Platform Studiekringen50plus, in 
samenwerking met Rijnbrink, druk doende om het begrip ‘studiekringen’ in 
heel Nederland te introduceren. En met succes, want inmiddels zijn er ruim 
negentig studiekringen actief, waarvan vele in Gelderland en Overijssel. In de 
Bibliotheek Deventer start dit jaar ook een studiekring - en misschien zelfs 
twee of drie. “Voor de informatiebijeenkomsten hebben zich 55 mensen 
aangemeld. Binnenkort weten we hoeveel mensen zich definitief inschrijven.” 

Starten zodra het kan 
Aan het woord is Wilma Achtereekte, programmamaker bij de Bibliotheek Deventer. 
“De wervingscampagne voor de nieuwe studiekring(en) was een groot succes. We 
hebben het dan ook heel breed uitgezet: op social media, op onze website, in lokale 
nieuwsbrieven, in de plaatselijke kranten en via welzijnsorganisaties in de gemeente 
Deventer. Inmiddels is de eerste informatiebijeenkomst geweest en mensen zijn erg 
enthousiast. Vijftigplussers hebben veel kennis en levenswijsheid en willen dit graag 
met anderen delen. Ze willen zichzelf blijven ontwikkelen, ook op latere leeftijd. En 
het samenkomen met leeftijdsgenoten vinden ze ook belangrijk. Ik verwacht dat 
daarom de animo zo groot is, want al deze aspecten komen in een studiekring 
samen. Vanwege corona laten de andere twee informatiebijeenkomsten op zich 
wachten, dus de vraag is nog even hoeveel mensen zich daadwerkelijk aanmelden. 
We verwachten, zodra ontmoeten weer mogelijk is, te starten met een hele mooie 
groep enthousiastelingen.” 

Een informele manier van leren 
“Een collega en ik zijn door het landelijk platform in samenwerking met Rijnbrink 
getraind in het opzetten van zo’n nieuwe studiekring. De voorbereiding is dus goed”, 



gaat Achtereekte verder. “Ook is er een vrijwilliger van het landelijk platform 
betrokken bij deze opstartfase. Zij is tijdens de informatiebijeenkomsten aanwezig 
om inhoudelijke informatie te geven en vanuit haar eigen ervaring (praktische) 
vragen te beantwoorden. Wanneer de nieuwe studiekring daadwerkelijk van start 
gaat, schuif ik nog een paar keer aan ter ondersteuning. Daarna trek ik mezelf terug, 
al kan de studiekring me natuurlijk altijd vragen stellen of om advies vragen. Maar het 
doel is dat de studiekring zelfredzaam wordt. De groep bepaalt zelf welke 
onderwerpen er besproken worden, wie wanneer een presentatie geeft en wie 
wanneer gespreksleider is. Een studiekring is namelijk geen schoolse, maar juist een 
hele informele manier van leren. Na iedere presentatie is er ruimte om het gesprek 
met elkaar aan te gaan. Dat is ook één van de redenen waarom deelname aan een 
studiekring niet helemaal vrijblijvend is. Er wordt van ieder lid verwacht dat hij of zij 
volop meedoet.” 

Iedereen heeft een meerwaarde 
Een studiekring is op deze manier een belangrijke activiteit in een ‘Leven Lang 
Leren’, die zich afspeelt in een sociale, hechte groep. Studiekringen houden mensen 
betrokken bij elkaar en de samenleving. Ze zorgen voor mentale fitheid van ouderen 
en gaan eenzaamheid tegen. “Daarom sluit het concept ook zo goed aan bij 
bibliotheken”, zegt Achtereekte. “Net als een studiekring is een Bibliotheek een open 
plek die voor iedereen toegankelijk is. Een plek waar je kennis kunt verwerven en 
met anderen kunt uitwisselen, waardoor je geïnspireerd wordt en mentaal fit blijft. En 
een plek waar je andere mensen kunt ontmoeten, en die dus eenzaamheid 
tegengaat. Goed om te weten: iedereen van vijftig jaar en ouder kan zich voor een 
studiekring aanmelden, ongeacht achtergrond, werk en opleiding. Het is écht voor 
iedereen, want iedereen heeft vanuit zijn of haar levenservaring een meerwaarde. 
Dat maakt het zo geweldig.” 

Ook meedoen? 
Ben je 50 jaar of ouder en wil je graag nieuwe mensen ontmoeten? Ben je 
nieuwsgierig aangelegd en deel je graag jouw eigen kennis? Lees dan op deze 
website meer over de nieuwe studiekring van de Bibliotheek Deventer en zet jezelf 
op de wachtlijst.  
 


