
Tien tips bij het starten van Studiekring50plus                                    

Aansluitend op de Kenniscirkel Studiekringen50plus die ProBiblio begin april organiseerde, volgde 

AnneMarijke Tiessen, medewerker Educatie & Sociaal Domein bij Bibliotheek De Boekenberg, de 

train-de-begeleider-training om een studiekring te starten en te begeleiden. Een half jaar later 

‘draaien’ er twee studiekringen bij De Boekenberg: De Kennisberg en Jong van Geest. Namen 

gekozen door de deelnemers zelf. We vroegen AnneMarijke naar tips voor bibliotheken die ook willen 

starten met een studiekring: 

1 Deel zo breed mogelijk in je netwerk dat je wilt starten met een studiekring en dat je daarvoor 

een informatiebijeenkomst gaat organiseren. Communiceer niet alleen via de 

bibliotheeknieuwsbrief en -website, maar ook via partners. Maak een lijst van alle organisaties 

in je netwerk waar de doelgroep komt en stuur hen een mail over je plannen. Denk aan 

welzijnsorganisaties, buurthuizen, welzijnscoach. Zij kunnen mensen attenderen op de 

informatiebijeenkomst en mensen doorverwijzen naar een studiekring.  

2 Zorg ervoor dat geïnteresseerden zich niet alleen online kunnen inschrijven voor de 

informatiebijeenkomst: de doelgroep vindt het prettig om te kunnen bellen of zich persoonlijk 

in de bibliotheek aan te melden. 
3 Organiseer meerdere informatiebijeenkomsten. Op de eerste bijeenkomst van De 

Boekenberg kwamen maar een paar mensen af, maar na de derde bijeenkomst waren er 

genoeg deelnemers voor twee groepen. Investeer hier wat tijd in, het loont de moeite. 
4 Investeer ook in aandacht voor de deelnemers aan de studiekring: ze zijn de ambassadeurs 

van je bibliotheek! Bied ze bijvoorbeeld een groepsabonnement aan voor de studiekring en 

wijs op andere mogelijkheden van de bibliotheek etc.  

5 Als je start met een studiekring, houd dan enkele plekken beschikbaar voor ‘nakomers', 

mensen die zich later nog aanmelden. Bespreek wel direct duidelijk met de beginnende groep 

dat er zich nog mensen kunnen melden en hoeveel er nog bij de groep mogen aansluiten (14 

deelnemers vinden wij wel echt het maximale per groep). Als er nieuwe deelnemers zijn, ga 

dan opnieuw mee als begeleider en introduceer de deelnemer in de groep.  

6 Blijf als begeleider betrokken bij de groep. Informeer regelmatig hoe het gaat, houd ieder half 

jaar een evaluatie en sla bruggetjes tussen de groep en de bibliotheek. Luister naar hun 

behoeften en speel daarop in. In De Boekenberg heeft een studiekringlid zijn presentatie in 

het auditorium gehouden, omdat hij graag een film over zijn vakantie wilde laten zien. En als 

er leden zijn die een onderwerp onder een bredere aandacht willen brengen, geef dan aan 

dat die mogelijkheid er eventueel is! 
7 Geef bij de gemeente aan dat je start met een studiekring, ook voor hen zijn de ervaringen 

van de leden een goede ‘thermometer’ voor wat er speelt bij de doelgroep. Wees hier ook 

eerlijk in naar de groep: houd korte interviewtjes over de ervaringen, die kun je inzetten naar 

de gemeente, maar ook ter promotie van de studiekring.  

8 Maak goed gebruik van de ervaringsdeskundigheid van de vrijwilligers van het Platform 

Studiekringen50lus. Jij kunt als groepsbegeleider een belangrijke meerwaarde bieden aan de 

groepsdynamiek, maar als er bij de eerste paar bijeenkomsten vrijwilligers van het platform 

zijn, kunnen zij vragen (over dominantie in de groep, zaken die niet lekker lopen etc) 

beantwoorden aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Het is ook erg belangrijk om te 

benadrukken dat de groep zelfsturend is, er zijn richtlijnen vanuit het Platform, maar de groep 

bepaalt uiteindelijk zelf de regels, indeling van de bijeenkomst etc.  

9 Laat de groep een ‘lief & leed potje’ instellen waarin iedereen iedere keer een klein bedrag 

‘stort’.  
10 Gebruik de ervaringen die je opdoet als begeleider van een studiekring breder: je kunt ze ook 

inzetten bij programmering voor andere doelgroepen. En de thema’s die spelen bij de 

doelgroep, kun je gebruiken in je programmering! 

Informatie over StudieKringen 50plus neem contact op met ProBiblio en kijk bij 

www.studiekringen50plus.nl. Vragen over de StudieKringen 50plus in de Boekenberg: neem contact 

op met AnneMarijke Tiessen, ATiessen@deboekenberg.nl  

http://www.studiekringen50plus.nl/
mailto:ATiessen@deboekenberg.nl

