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Opbouw presentatie  

Programma 5 april 2018

10.00 Inhoud Studiekring: 
Wat is een Studiekring, wat is het effect van een Studiekring?
Uit welke elementen/onderdelen bestaat een Studiekring?
Hoe verloopt het proces van starten van een studiekring: globale 
uiteenzetting

11.00 – 11.15 Koffie

11.15 Rollen en taken Platform 
Rollen en taken bibliotheek en welzijn

11.45 Discussie / vragen. 

12.00 Afronding



Wat is een studiekring?

https://www.youtube.com/watch?v=i_5K8BA5RZc


Wat is een studiekring?



Wat is een studiekring?

• In de jaren ‘80 vanuit Denemarken 
overgewaaid naar Nederland.

• Hedy d’ Ancona heeft zich hiervoor ingezet.
• Vooral in Gelderland blijven bestaan.
• Rol Gelders Platform Studiekringen.
• Nu actief om weer landelijk bekendheid te 

geven.
• Steun van Fonds Nuts Ohra en het Oranje 

Fonds



Wat is een studiekring?

• Ontstaan als een vorm van 
volwasseneducatie.

• Bestaat uit vaste onderdelen / elementen
(komen we op terug)

• Zelfsturende groepen
(komen we op terug)



Wat is een studiekring?

• Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend

– Frequentie

– Contributie 

• Verbonden aan een landelijk netwerk

– Platform post

– Ontmoetingsdag



Doelgroep studiekring

10 december 2018 8



Doelgroep studiekring

10 december 2018 9

Niet zozeer aan leeftijd gebonden

Wel aan levensfase gebonden

Voorziet in een behoefte (ontwikkeling)

Voorziet in een nieuw netwerk (welzijn)



Effect studiekring

…een nieuw, veilig netwerk 



Effect studiekring

…een sociaal netwerk



Effect studiekring

…een uitdagend, prikkelend netwerk



Effect studiekring

…een lerend netwerk



Effect studiekring

…een netwerk dat je rijker maakt!



Effect studiekring

…een netwerk dat je rijker maakt!



Effect studiekring

Deelname aan een 
studiekring houdt de 

geest actief en 
het hart jong!



Elementen studiekring?

Vaste onderdelen / elementen:

• Presentatie

• Actualiteit

• Pauze 



Elementen studiekring?

Zelfsturende groepen:

• Bepalen zelf de themakeuze

• Bepalen zelf hoe ze dat doen

• Bepalen zelf de volgorde van de elementen



Elementen studiekring?

Organiseren: 

• Voorzitten

• Verslagleggen

• Pot bewaren

• Externe contacten



Starten van een studiekring?

Organiseren: 

• Train-de-begeleider 

• Informatiebijeenkomst

• Publiciteit

• Begeleiden eerste drie bijeenkomsten

• Regelmatig contact en evalueren



Pauze



Rollen en taken Platform

• Bewaken concept

• (Landelijke) Publiciteit / netwerken

• Informatie en kennisdelen

• Begeleiden starten van studiekringen

• Ontmoetingsdag

• Bijscholing



Rollen en taken Bibliotheek

• Beleidsvoorbereidende zaken regelen
• Ambassadeur zijn, belang behartigen

• Tijd, locatie, frequentie bepalen

• Kostenplaatje maken

• Voorwaarden en verplichtingen (wederzijds)

• Netwerk vormen met welzijn, …
• PR regelen

• Werving starten



Rollen en taken Bibliotheek

• Starten van studiekringen
• Organiseren informatiebijeenkomst

• Mensen enthousiasmeren

• Begeleiden van de studiekringen
• Faciliteiten regelen

• Inhoudelijke verbinding

• Evaluatie



Rollen en taken Welzijn

• Helpen met werven

• Ambassadeur zijn

• Belang uitdragen

• Bekendheid vergroten

• …



Afronden

• Voldaan aan de verwachtingen?

• Nog vragen?

• Afspraken over starten?

• Meer informatie:

www.studiekringen50plus.nl

elvire.derks@xs4all.nl

yvonne.sinkeldam@rijnbrink.nl

http://www.studiekringen50plus.nl/
mailto:elvire.derks@xs4all.nl
mailto:yvonne.sinkeldam@rijnbrink.nl

