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PROTOCOL VOOR HET GEVEN VAN INDIVIDUELE LESSEN IN CORONATIJD 
 

1. Inleiding 
 
Op 28 april jl. heeft de minister aangegeven dat individuele lessen weer zijn toegestaan mits 
de regels van het RIVM daarbij in acht worden genomen. 
Voor ‘t Clockhuys-CKC (hierna CKC) betekent dit dat we in afstemming met de gemeente 
Groningen hebben besloten vanaf 18 mei weer de mogelijkheid te bieden om individuele 
muzieklessen te volgen in ons pand aan de Brinkhorst 3 te Haren. 
Vanaf 2 juni starten de groepslessen beeldend, theater en enkele groepslessen muziek. 
Dit protocol geeft het kader, de richtlijnen en de maatregelen aan waar binnen de lessen 
weer worden aangeboden. Daarbij zijn de richtlijnen vanuit de overheid en de RIVM leidend. 
Tevens worden maatregelen beschreven die specifiek van toepassing zijn op onze locatie. 
Het protocol is een ‘levend’ document en kan worden aangepast naar aanleiding van 
ervaringen in de praktijk. 
Belangrijke voorwaarde voor het welslagen van dit protocol is dat iedereen zich houdt aan 
de maatregelen die hierin zijn beschreven. 
 

2. Communicatie 
 
Om het protocol in de dagelijkse praktijk goed te laten werken worden betrokkenen vooraf 
per brief met bijbehorende instructies geïnformeerd. 
Dat geldt voor: 

- De docenten 
- De leerlingen (voor individuele lessen en groepslessen) 
- De huismeesters 

Een afschrift van de brieven is in de bijlage van dit protocol opgenomen. 
 
Daarnaast zal een afschrift van het protocol worden verstuurd aan de gemeente Groningen 
en aan bibliotheek Forum als medegebruiker van ons pand. 
Tot slot zal een afschrift van het protocol op onze website worden gepubliceerd. 
 

3. Algemene richtlijnen 
 

- Bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest of verhoging tot 38 graden of bij klachten van koorts (vanaf 38 graden) en/of 
benauwdheid kom je niet op les en geef je geen les 

- Houdt 1,5 meter afstand tot iedereen en handel daar actief naar 
- Was je handen regelmatig 20 seconden met zeep en droog ze goed af 
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg na gebruik, was daarna je handen 
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- Schud geen handen 
 

4. Algemene richtlijnen voor ’t Clockhuys 
 

- Het pand ’t Clockhuys blijft tot nader bericht gesloten voor alle overige gebruikers 
met uitzondering van bezoekers van bibliotheek Forum 

- Toiletten blijven gesloten voor alle bezoekers met uitzondering van medewerkers 
CKC en Forum en uitzonderingen van hoge nood daargelaten; dit ter beoordeling aan 
de huismeester 

- De horecafunctie in ’t Clockhuys blijft gesloten 
- Er is op bijna alle plekken éénrichtingsverkeer in het pand van kracht 

 
5. Looproutes in ’t Clockhuys 

 
Binnen het pand is bijna overal éénrichtingsverkeer van kracht voor alle leerlingen voor 
individuele lessen. De routing in het pand wordt met belijning in het pand duidelijk 
aangegeven. De plattegrond met de looproutes in het pand is als bijlage bijgevoegd. 
Volg ook de instructies van de huismeester en/of docent. 
 

- Ingang voor de lessen is de zij-ingang aan de zijde van de Kerkstraat 
- Uitgang is de deur op het plein van ’t Clockhuys 
- Niet meer dan 1 persoon tegelijk in de lift 
- Niet meer dan 1 persoon tegelijk op de trappen 

 
Voor gedetailleerde instructies verwijzen we naar de brieven in de bijlage. 
 

6. Leslokalen individuele muzieklessen 
 
In alle leslokalen is door middel van belijning een scheiding aangebracht tussen docent en 
leerling zodanig dat 1,5 meter afstand gewaarborgd is. 
Tevens is in elk leslokaal een fysieke scheidingswand van plasticfolie aangebracht. 
Bij elk leslokaal is een aparte wachtstoel/wachtruimte met een afstand van 1,5 meter tot 
andere leerlingen, waar de binnenkomende leerling heen geleid wordt.  Deze plekken zijn 
duidelijk met tape aangegeven. 
De vertrekkende leerling wordt door de docent naar de uitgang begeleid. 
De docent opent en sluit het leslokaal. 
In de leslokalen is voldoende ruimte voor het (op 1,5 meter afstand) in- en uitpakken van de 
instrumenten. 
Leerlingen hangen hun eigen jas aan de achterkant van hun stoel in het leslokaal. 
Lokalen worden regelmatig geventileerd. 
 

7. Leslokalen cursussen beeldend 
 
Ingang lokaal 4 wordt alleen gebruikt door de docent, ingang lokaal 5 wordt gebruikt door de 
cursisten. 
In de beeldende lokalen is door middel van belijning een scheiding aangebracht tussen 
docent en cursist zodanig dat 1,5 meter afstand gewaarborgd is. 
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Tevens is in het lokaal een fysieke scheidingswand van plasticfolie aangebracht. 
De volwassenen groepen worden zodanig verdeeld over de twee leslokalen dat 1,5 meter 
afstand gewaarborgd is. 
In de leslokalen is desinfectiemiddel aanwezig en plastic handschoenen voor de docent. 
 

8. Hygiëne en schoonmaak 
 
Algemeen 
 
Bij de ingang (met elektrische schuifdeuren) is iedere leerling verplicht zijn handen te 
desinfecteren. De huismeester ziet daarop toe. 
De huismeesters zorgen voor voldoende desinfectiemiddelen, droogmiddelen en dragen 
zorg voor het meerdere malen per dag schoonmaken van deurklinken, trapleuningen, 
lifttoetsen en andere contactoppervlakken. 
Ieder leslokaal is voorzien van desinfectiemiddel en materiaal om instrumenten schoon te 
maken. 
Alle ruimtes zullen met grotere regelmaat worden schoongemaakt. 
 
Instrumenten 
 
Leermiddelen zoals bepaalde muziekinstrumenten (piano, keyboard en slagwerk) worden na 
elke les ontsmet door de betreffende docent voordat de volgende leerling het leslokaal 
binnenkomt. 
Blaasinstrumenten dienen voor de les en na de les thuis schoongemaakt en gedesinfecteerd 
te worden. Ook condenswater moet dus van tevoren thuis verwijderd worden. 
Instrumenten van de leerling worden alleen aangeraakt door de docent als deze 
wegwerphandschoenen aan heeft die na ieder gebruik direct weer worden weggegooid. 
Voor alle overige instrumenten geldt dat deze voor en na de les thuis worden 
schoongemaakt en gedesinfecteerd. 
 

9. Beeldend groepslessen (starten vanaf 2 juni) 
 
Kindercursussen handenarbeid, tekenen/schilderen, striptekenen, modelbouw. 

- De cursisten komen individueel naar het lokaal, nadat ze zijn ontvangen door de 
huismeesters, de vragen hebben beantwoord en hun handen hebben ontsmet. 

- De cursisten doen hun jas in de meegebrachte tas en leggen deze in de gang. 
 -  De leerling neemt plaats op de aangewezen stoel/kruk, waar de materialen en   
       gereedschappen al zijn klaargelegd door de docent. 
I.t.t. voorheen moet de cursist zoveel mogelijk op zijn/haar eigen plek blijven werken. 
Halverwege de les wassen alle kinderen hun handen. 
De docent blijft zoveel mogelijk lesgeven achter het plastic scherm. 
Aan het eind van de les begeleidt de docent de hele groep naar buiten. 
De docent opent en sluit het leslokaal. 
 
Volwassenencursussen keramiek en tekenen/schilderen/druktechnieken. 

- De cursisten komen individueel naar het lokaal, nadat ze zijn ontvangen door de 
huismeester en hun handen hebben ontsmet. 
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- De cursisten hangen hun jassen aan de stoel of in de buurt van hun zitplek. 
- De cursisten pakken hun werkstuk en gereedschap en houden de 1,5 meter afstand 

in acht 
- In de ovenruimte is plek voor 1 persoon. 
- De cursisten werken op hun eigen plek (ook glazuren). De docent geeft zoveel 

mogelijk les achter het plastic scherm. 
- De cursisten nemen een eigen handdoek mee waar ze hun gereedschappen en 

handen mee afdrogen. 
De cursisten bewaren zelf aan het eind van de les de overgebleven klei of verf op hun plank. 
En starten de daaropvolgende les met dit materiaal. 
De kantine is gesloten, de huismeester brengt tijdens de cursus een thermoskan koffie en 
thee met benodigdheden naar het lokaal. 
De cursist helpt mee met het ontsmetten van de werkplek aan het eind van de les. 
De cursist verlaat zelf het pand via de aangewezen zij ingang. 
De docent opent en sluit het leslokaal. 
 
De docent 
Kan zowel ingang lokaal 4 als lokaal 5 gebruiken. 
Verdeelt de krukken/stoelen zo goed mogelijk en zet de niet gebruikte stoelen/krukken in 
een hoek. 
Legt per zit plek de materialen en gereedschappen voor aanvang van de les klaar. En deelt 
tijdens de les zoveel mogelijk zelf extra materialen uit. 
Geeft les zoveel mogelijk achter het plastic scherm. 
Ontsmet de gereedschappen/materialen na de les door ze op een krant te leggen en aan alle 
kanten te benevelen met ontsmettingsmiddel. Laten liggen, zodat het kan drogen. 
Bij aanvang van de volgende les ruimt de docent, indien nodig, de gedroogde ontsmette 
materialen/gereedschappen op. 
Er zijn plastic handschoenen aanwezig die gebruikt kunnen worden bij het ontsmetten van 
de materialen/gereedschappen. 
Ventileert het lokaal. 
 

10. Muziek groepslessen (starten vanaf 2 juni)  
 
Ontdek je instrument 

- De laatste drie lessen worden gegeven in lokaal 1.  
- Ouders/broertjes/zusjes kunnen niet mee naar binnen 
- Stoelen staan op 3 m afstand van de docent. Kinderen blijven op hun stoel, tenzij ze 

per persoon gevraagd wordt iets elders in het lokaal te doen 
- Instrumenten die geïntroduceerd worden, worden niet door de kinderen aangeraakt, 

behalve de djembees in de laatste les. 
- De oudergesprekjes worden per telefoon aangeboden 

 
Accordeonensemble 

- Er wordt gerepeteerd in de zaal door max 12 leerlingen en 1 docent 
- Stoelen en lessenaars op 1,5 meter afstand 
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Djembee groepen 
- Er wordt gerepeteerd in lokaal 2, in kleine groepen van max 4 leerlingen 
- De stoelen staan op 1.5 m afstand van elkaar 

 
Popmuziekcursussen 

- De bandleden bewaren 1,5 m afstand tot elkaar en de docent 
- Zanger(es) en blazer uit band staan gescheiden van elkaar achter een scherm 
- Alle ruimtes moeten voor en na de repetitie goed worden geventileerd 

 
11. Theater en Musicallessen (starten vanaf 2 juni) 

 
- De docent geeft vanaf het podium vanachter een plasticfolie afscheiding les 
- Schoonmaakmiddelen/ontsmettingsmiddelen bij de muziekinstallatie om geluid af te 

spelen. 
- Met matten wordt 1,5 meter afstand gewaarborgd 
- De zaal wordt geventileerd tussen 2 lessen in. 

 
Kinderen onder de 12 jaar 

- Alle kinderen onder de 12 jaar kunnen met elkaar samen spelen/dansen en zingen. 
- Kinderen nemen eigen tas mee en doen daar hun jas in. 
- Ouders blijven op het plein als ze de kinderen naar de les blijven. 
- Kinderen gaan thuis naar de wc voor de les aan.  
- Kinderen kunnen vijf minuten van tevoren naar binnen in de zaal.  
- Kinderen mogen meteen naar binnen in de zaal en hoeven niet als groep te wachten. 
- Twee minuten voor de les eindigt gaan de kinderen via de uitgang naar het plein. 

 
Kinderen boven de 12 jaar  

- Alle kinderen boven de 12 jaar blijven op 1,5 m van elkaar. 
- Kinderen gaan thuis naar de wc voor de les aan. 
- Ouders blijven op het plein als de kinderen naar de les blijven. 
- Gebruik van matten of tape om 1,5 meter afstand te waarborgen. 
- Kinderen nemen eigen tas mee en doen daar hun jas in. 
- Kinderen komen op starttijd van de les naar binnen in de zaal.  
- Twee minuten voor de les eindigt gaan de kinderen via de uitgang naar het plein. 

 
 
 
 
Bijlage 1 Brief met instructies voor docenten 
 
Bijlage 2 Brief met instructies voor de huismeesters 
 
Bijlage 3.1 en 3.2 Brief met instructies voor de leerlingen 
 
Bijlage 4 Plattegrond met looproutes 
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Bijlage 1 Brief en instructie voor docenten 
 
Vanaf a.s. 18 mei zijn er weer individuele lessen mogelijk in ons gebouw ’t Clockhuys en daar 
zijn we vanzelfsprekend blij mee. 
Natuurlijk is het belangrijk dat veiligheid en het beperken van de gezondheidsrisico’s voorop 
blijft staan. 
Daarom hebben we de nodige maatregelen genomen in lijn met wat de overheid en de 
RIVM ook voorschrijft. 
Al die maatregelen zijn beschreven in ons protocol en mocht je de hele inhoud willen lezen 
dan kun je het protocol op onze website vinden en hebben we het protocol als bijlage voor 
jou bijgesloten. 
 
Sommige van onze collega’s geven de komende tijd liever online les, bijvoorbeeld omdat ze 
in een risicogroep zitten. Daar hebben we begrip voor. Ook hebben we er begrip voor dat je 
binnen je eigen mogelijkheden wilt opstarten en daar ook wat ruimte voor nodig hebt. 
Blijf in ieder geval in goed contact met je leerlingen en stem lessen goed af. 
 
Algemeen 
 

- Ben je verkouden, koortsig of grieperig? Dan kom je niet en meld je je af bij mij en bij 
de huismeester 

- Handel naar het protocol en geef het goede voorbeeld; spreek elkaar en leerlingen 
aan bij het niet volgen van het protocol 

- Meld je bij binnenkomst en vertrek bij de huismeester 
- Je houdt 1,5 meter afstand tot iedereen en handelt daar actief naar 
- Was je handen regelmatig met water en zeep 
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
- Gebruik papieren zakdoekjes 
- Schud geen handen 

 
Leerlingen 
 

- Zie kopie brief die alle leerlingen hebben ontvangen 
- Desinfecteer bepaalde instrumenten na elke les (slagwerk, toetsen) 
- Gebruik wegwerphandschoenen als je het instrument van de leerling aanraakt en 

gooi weg na gebruik 
- Begeleid leerlingen de eerste tijd naar de uitgang bij het Clockhuisplein 

 
 
 
 
Leslokalen 
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- In alle leslokalen is door middel van belijning aangegeven hoe de 1,5 m gewaarborgd 

kan worden 
- In alle leslokalen is een plasticfolie scherm beschikbaar 
- In alle leslokalen is desinfectiemiddel aanwezig 
- Kom vooraf even kijken in je leslokaal of alles naar wens; stem dit af met de 

huismeester 
 
Overig 

- Kantine en toiletten en bar is voor al het publiek gesloten 
- Om kruisend personenverkeer tussen bibliotheek en CKC te vermijden is de kantine 

alleen voor personeel Forum en de bar alleen voor docenten en medewerkers CKJC 
beschikbaar 

- Voor koffie en thee kun je je bij de bar melden; de huismeester zorgt daarvoor 
- Als je iets wilt eten of keukengerei nodig hebt vraag dit dan aan de huismeester. 
- Toiletten zijn alleen open voor personeel Forum en CKC 
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Bijlage 2 Brief en instructie voor huismeesters 
 
Vanaf a.s. 18 mei zijn er weer individuele lessen mogelijk in ons gebouw ’t Clockhuys en daar 
zijn we vanzelfsprekend blij mee. 
Natuurlijk is het belangrijk dat veiligheid en het beperken van de gezondheidsrisico’s voorop 
blijft staan. 
Daarom hebben we de nodige maatregelen genomen in lijn met wat de overheid en de 
RIVM ook voorschrijft. 
Al die maatregelen zijn beschreven in ons protocol en mocht je de hele inhoud willen lezen 
dan kun je het protocol op onze website vinden en hebben we als bijlage voor jou 
bijgesloten. 
 
Algemeen 
 

- Ben je verkouden, koortsig of grieperig? Dan kom je niet en meld je je af bij mij 
- Handel naar het protocol en geef het goede voorbeeld 
- Spreek anderen aan wanneer ze zich niet houden aan het protocol 
- Je houdt 1,5 meter afstand tot iedereen en handelt daar actief naar 
- Was je handen regelmatig met water en zeep 
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
- Gebruik papieren zakdoekjes 
- Schud geen handen 

 
Leerlingen 
 

- Zie kopie brief die alle leerlingen hebben ontvangen 
- Vraag leerlingen bij binnenkomst of ze klachten hebben 
- Zie erop toe dat alle binnenkomende leerlingen hun handen desinfecteren 
- Vang leerlingen bij binnenkomst op en begeleid ze naar de wachtruimte bij het 

leslokaal; houd rekening met 5 minuten voor aanvangstijd les. 
- Stel leerlingen gerust en blijf geduldig en vriendelijk 

 
Docenten 
 

- Zie kopie brief die alle docenten hebben ontvangen 
 
Overig 
 

- Zorg ervoor dat er te allen tijde voldoende desinfectiemiddelen zijn; zorg tijdig voor 
aanvulling 

- Maak regelmatig (meerdere malen per dag) deurklinken, trapleuningen, lifttoetsen 
en overige raakvlakken schoon 
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Bijlage 3.1 Brief en instructie voor leerlingen individuele lessen 
 
Beste leerling/ouder/verzorger, 
 
Vanaf a.s. 18 mei zijn er weer individuele lessen mogelijk in ons gebouw ’t Clockhuys en daar 
zijn we vanzelfsprekend blij mee. 
Natuurlijk is het belangrijk dat veiligheid en het beperken van de gezondheidsrisico’s voorop 
blijft staan. 
Daarom hebben we de nodige maatregelen genomen in lijn met wat de overheid en de 
RIVM ook voorschrijft. 
Al die maatregelen zijn beschreven in ons protocol en mocht je de hele inhoud willen lezen 
dan kun je het protocol op onze website vinden. 
Mocht je toch nog liever je lessen online willen volgen, ondanks de maatregelen die we 
hebben getroffen, dan hebben we daar natuurlijk alle begrip voor.  
Ook sommige van onze docenten geven de komende tijd liever online les, bijvoorbeeld 
omdat ze in een risicogroep zitten. 
Je docent zal in ieder geval contact met je opnemen om af te stemmen hoe de komende tijd 
de lessen aan jou gegeven worden. 
 
Hoe gaat het in het Clockhuys 
 
Op het tijdstip van je les meld je je bij de zij-ingang naast het Clockhuysplein. 
Daar ga je door de electronische schuifdeuren naar binnen en word je opgevangen door 
onze huismeester. 
Je ouders kunnen helaas niet mee binnen. Die worden verzocht op het plein te blijven ook 
als je na les weer opgehaald wordt. 
In het gebouw is een éénrichtingsroute aangebracht zodat je op 1,5 meter afstand kunt 
blijven van elkaar. Let daar ook op. 
Bij binnenkomst moet je eerst even je handen ontsmetten en vervolgens kun je naar het 
lokaal van je docent gaan. De huismeester helpt je daarbij. Bij elk leslokaal is een wachtplek 
ingericht en daar neem je plaats. De docent haalt je op als je les gaat beginnen. 
In het leslokaal zie je dat met belijning is aangegeven waar jij kunt gaan staan of zitten. Ook 
is er een plasticfolie afscheiding aangebracht tussen jou en de docent. 
Na afloop van de les word je door de docent naar de nieuwe uitgang gebracht en dat is de 
uitgang op het Clockhuysplein. 
 
Wat vragen we van jou 
 

- Kom niet te vroeg. Vijf minuten voorafgaand aan je lestijd is vroeg genoeg 
- Ben je verkouden, koortsig of grieperig? Dan kom je niet en meld je je af bij de 

docent 
- De huismeester zal je bij binnenkomst ook vragen of je klachten hebt 
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- Wacht voor het leslokaal op de aangegeven plek tot de docent je binnenlaat 
- Ga thuis naar het toilet en was je handen. Toiletten in het Clockhuys zijn gesloten. 
- Maak je instrument thuis voorafgaand aan elke les goed schoon. 

 
En verder natuurlijk 

 
- Je houdt 1,5 meter afstand tot iedereen en handelt daar actief naar 
- Was je handen regelmatig met water en zeep 
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
- Gebruik papieren zakdoekjes 
- Schud geen handen 

 
Als iedereen zich houdt aan deze voorschriften dan kunnen we weer musiceren op onze 
mooie locatie. 
Ik wens iedereen weer fijne lessen toe en pas goed op elkaar en jezelf. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rick Berkhof 
Coördinator a.i. 
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Bijlage 3.2: brief en instructie voor leerlingen groeplessen 
 
Beste leerling/ouder/verzorger, 
 
Vanaf 2 juni worden de groepslessen beeldend en theater en enkele groepslessen muziek 
weer opgestart en daar zijn we vanzelfsprekend blij mee en we hopen u ook. 
Natuurlijk is het belangrijk dat veiligheid en het beperken van de gezondheidsrisico’s voorop 
blijft staan. 
Daarom hebben we de nodige maatregelen genomen in lijn met wat de overheid en de 
RIVM ook voorschrijft. 
Al die maatregelen zijn beschreven in ons protocol en mocht je de hele inhoud willen lezen 
dan kun je het protocol op onze website vinden. Het protocol is ook als bijlage bij deze brief 
te vinden. 
 
Voor de muziek groepslessen geldt het volgende: 
Muziek en bewegen, ensembles van blaasinstrumenten en koren kunnen helaas nog niet 
beginnen. Daarvoor geldt dat we de berichtgeving afwachten wanneer we verantwoord 
kunnen beginnen. 
Het accordeonensemble, ontdek je instrument, de djembegroepen, het gitaarensemble en 
de popmuziek groepen gaan met de toegepaste maatregelen zoals in het protocol 
beschreven starten vanaf 2 juni. 
Je docent zal contact met je opnemen om af te stemmen hoe de komende tijd de lessen aan 
jou gegeven worden. 
 
Hoe gaat het in het Clockhuys 
 
Op het tijdstip van je les meld je je bij de zij-ingang naast het Clockhuysplein. 
Daar ga je door de electronische schuifdeuren naar binnen en word je opgevangen door 
onze huismeester. 
Je ouders kunnen helaas niet mee binnen. Die worden verzocht op het plein te blijven ook 
als je na les weer opgehaald wordt. 
In het gebouw is een éénrichtingsroute aangebracht zodat je op 1,5 meter afstand kunt 
blijven van elkaar. Let daar ook op. 
Bij binnenkomst moet je eerst even je handen ontsmetten en vervolgens kun je naar het 
lokaal van je docent gaan. De huismeester helpt je daarbij.  
In het leslokaal zie je dat met belijning is aangegeven waar jij kunt gaan staan of zitten. Ook 
is er een plasticfolie afscheiding aangebracht tussen jou en de docent. 
Na afloop van de les word je door de docent naar de nieuwe uitgang gebracht en dat is de 
uitgang op het Clockhuysplein. 
 
Wat vragen we van jou 
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- Kom niet te vroeg. Vijf minuten voorafgaand aan je lestijd is vroeg genoeg 
- Ben je verkouden, koortsig of grieperig? Dan kom je niet en meld je je af bij de 

docent 
- De huismeester zal je bij binnenkomst ook vragen of je klachten hebt 
- Ga thuis naar het toilet en was je handen. Toiletten in het Clockhuys zijn gesloten. 

 
En verder natuurlijk 

 
- Je houdt 1,5 meter afstand tot iedereen en handelt daar actief naar 
- Was je handen regelmatig met water en zeep 
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
- Gebruik papieren zakdoekjes 
- Schud geen handen 

 
Als iedereen zich houdt aan deze voorschriften dan kunnen we onze groepsactiviteiten op 
een veilige manier opstarten.  
Ik wens iedereen weer fijne lessen toe en pas goed op elkaar en jezelf. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rick Berkhof 
Coördinator a.i. 
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Bijlage	4


