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Inleiding 
 

Motivatie 
 
Toen ik mijn stage moest kiezen, nam ik een logishe indeling door de jaren. In het eerste jaar 
ga ik een rustig gymnasium proberen. Zonder veel problemen kijken naar de basis van 
lesgeven. In het 2e jaar, gaat mijn voorkeur naar een VMBO. Het is de grootste sector, en er 
valt veel te leren. Het leren zou in een snelle vaart gaan. De volgende stage kies ik een 
havo. Het is mijn langste stage, en havo is precies gemiddeld. Ik kom zelf van de havo, en 
het lijkt me de leukste plek om les te geven. Dit wou ik op mijn oude school doen, zodat ik er 
veel van kon leren. Van het Stedelijk Gymnasium kreeg ik, omdat mijn broertje er op school 
zat, een uitnodiging. Het lag in de buurt en was vrij klein voor een gymnasium. Een betere 
school had ik me niet kunnen wensen. Voor het 2e jaar kijk ik uit naar het sint Josef mavo. 
Veel vrienden komen er van, en het is een wat alternatievere school. Veel differentiatie in 
doelgroepen. Perfect voor een VMBO. Als er een 4e stage jaar is, hou ik deze graag open 
voor welk der niveaus me het meest aanspreekt. 
 
 
 

Leervragen 
 

- In welke mate is de stem bepalend voor de didaktiek? 
Een antwoord vinden op deze vraag helpt mij makkelijker verbeterpunten voor mijn eigen 
stem vinden. 

- Gaat de les vlotter met een betere voorbereiding? 
Bij deze vraag bedoel ik niet de voorbereiding d.m.v. boeken, materiaal en speech, maar de 
voorbereiding in het klaar zetten van de spullen i.p.v. de leerlingen verantwoordelijkheid 
nemen. 

- Hoe reageren de leerlingen op je tekeningen? 
Als een leerling om een voorbeeld vraagt, ben ik benieuwd hoe ze op mijn motorisch niveau 
reageren, en of een betere grafische vaardigheid bijdraagt aan de concentratie van het 
individu. 

- Hoe bereid je je voor op een les die buiten je vakgebied ligt? 
Als ik een les zou moeten geven die geen kunstvak is, hoe bereid ik mij hier dan op voor. 
(bijvoorbeeld B-uur, mentoorles en techniek.) 

- Maakt het uit hoe de leerlingen de docent aanspreken? 
Welk belang heeft de term waarmee de leerlingen de docent aanspreken, en de strictheid 
hierin. 
 
 
 

Leerplan 
 
Het verbeteren van mijzelf, en het onderzoeken van mijn leervragen heb ik besloten om 
tijdens de stage met ervaring te beleven. Mijn stem kan ik vergelijken met die van andere 
docenten. De voorbereiding ook. Tijdens de lessen zal ik heus wel een tekening moeten 
maken als voorbeeld, en lessen buiten het vakgebied worden er ook genoeg gegeven op het 
stedelijk gymnasium. De termen waarmee de leerlingen de docent aanspreken kan ik ook 
goed mee expirimenteren. 

 



Stageplek 

 

De school 
 
Het Stedelijk Gymnasium Schiedam is een klein gymnasium waar individuele aandacht en 
begeleiding van de leerling het belangrijkst word gezien. Het motto van de school, zo staat 
vermeld op de site, luidt: 'Talent herkend, talent erkend'. 
De school is onderdeel van de SOVOS, de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Schiedam. De school doet er veel aan te zorgen dat niemand zich verveelt, en houdt 
rekening met het hoge niveau van de leerlingen. De school telt ongeveer 560 leerlingen. De 
school ligt in een stadswijk van Schiedam, maar vanwege de specialisatie en apparte sfeer 
heeft het een relatief grote reikwijdte. De buurt waarin de school ligt is rustig. Er is een 
buurtcentrum dichtbij, met onder andere een supermarkt. Een eind weg is het stedelijk 
museum Schiedam te vinden. Het Stedelijk Gymnasium Schiedam is een 
hoogbegaafdheidsprofielschool.  
 

De leerlingen 
 
De rustige school trekt veel slimme leerlingen aan. Er is weinig druk van de klas op 
meedoen. Door het wat hogere niveau zijn veel leerlingen wat alternatiever. De school is 
openbaar, dus geloof speelt geen rol. 
 

Aandbod en rol van beeldende vakken binnen de school 
 
De school biet Beeldende vormgeving aan tot en met het 3e leerjaar. CKV word ook 
gegeven. Na het derde jaar kunnen leerlingen niet door met beeldende vorming, enkel met 
drama. De 2e klas krijgt filmopdrachten elk jaar om zich met dit medium ook raad te weten. In 
het schooljaar 2010-2011 heeft de sectie beeldende vormgeving ook techniek overgenomen. 
Verder zijn er b-uren aan het begin van de dag waarin leerlingen vrij verder kunnen werken, 
of stof in kan halen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inhoudelijk; de stage 
 
De stage ging beter dan verwacht naar mijn idee. De dag dat ik mijn toelatings gesprek had, 
sprak ik mij uit over de teleurstelling van het niet mogen lesgeven, maar slechts mogen 
observeren. Mijn stage begeleidster nodigde mij toen uit om ook actief mee te doen. Dit liet ik 
mij geen tweede keer zeggen. Hierdoor ging het een stuk beter dan verwacht. Ik heb veel 
kunnen meedoen, en daardoor veel kunnen opsteken. Onder dit zelfde initiatief reken ik ook 
de lesplannen en toetsingen die ik heb gemaakt, en toegepast. De school was heel erg 
gezellig. Mijn stagebegeleidster was heel aardig, en hielp me met veel fouten te verbeteren.  
 
Tijdens de lessen die ik gaf kwam ik langs weinig moeilijkheden naar mijn idee. Dat wil 
voornamelijk zeggen dat ik er meer had verwacht. De problemen die ik tegenkwam werden 
verklaard door mijn stagebegeleidster. Hierbij valt te denken aan problemen als hoe 
leerlingen ook materialen pakken als ze niet gebruikt dienen te worden, maar wel op tafel 
staan. Zenuwachtig was ik niet. De eerste les die ik zelf gaf was ik wel een beetje gespannen 
van te voren, maar dat was waarschijnlijk uit verheuging. De klassen waaraan ik les gaf of ik 
bij assisteerde bleven in gelijk tempo doorwerken. Ze functioneerde geheel naar wens.  
 

Observeren 
 
Bij het observeren heb ik niet alleen gekeken naar de didaktiek die mijn stage begeleidster 
toepaste, maar ook vooral naar de reacties van de kinderen op eigen acties, en het gedrag 
van de leerlingen onderling. Dit zou ik graag met 3 concrete voorbeelden verduidelijken. 
 
Voorbeeld 1: 
In een van de eerste lessen was tijdens de uitleg van de docente een groepje leerlingen niet 
aan het luisteren. Ze hielden zich bezig met een poster op een deur aan de andere kant 
naast hun. Door naast de deur te gaan staan hielden ze op met zich ermee bezig te houden, 
en begonnen ze op te letten.  
 
Voorbeeld 2: 

De docente legde een kleurencirkel uit aan een brugklas. Omdat het vrijdag middag was, 
ontbrak het de klas lichtelijk aan motivatie. Om de aandacht van de klas erin te houden 
maakte ze een voorbeeld en uitleg in waterverf op het bord. Hiervan was de klas zo geschokt 
dat de leerlingen weer geïntereseerd waren. Waterverf valt weer makkelijk weg te poetsen, 
dus gevaarlijk was het niet. Dit vond ik interessant omdat het lastig kan zijn leerlingen te 
boeien. De conclusie is dat om leerlingen te boeien, onverwachte acties van toepassing 
kunnen zijn.  
 
Voorbeeld 3:  

De laatste les was er in een van de brugklassen een nieuwe leerling. Hoewel de leerlingen 
zich redelijk stil hield, was de houding van de klas geheel anders. Het leek alsof er sarcasme 
was uitgevonden. De docente speelde hier optijd op in. Ik was nog naar de leerlingen aan 
het kijken om een oplossing te zoeken, maar ik zou niet snel genoeg zijn geweest. Een 
conclusie die hieruit te trekken valt is dat je op tijd moet doorhebben wat er in de klas speelt.  
 
Ik heb geobserveerd in de lessen B-uur, Beeldende vorming en techniek.  
Buiten de lessen leek er weinig te beleven. De leerlingen waren gelijk naar huis verdwenen 
als ze klaar waren met school. In de pauzes en bij de kantine was het rustig. Leerlingen 
hielden zich in groepjes bezig met hun eigen zaken, zonder problemen te veroorzaken voor 
anderen. Een enkele keer kwam er een leerling naar de leraren kamer. Ik verwacht dat dit 
ligt aan het niveau van de school, aangezien het bij mijn middelbare school anders was. Ook 



viel mij op dat kleine misstanden tussen leerlingen onderling, niet escaleerde naar grote 
ruzies. 
 
Om meer te weten te komen, heb ik een leerling zijn mening gevraagd. De stap naar 
middelbare school was voor heb ‘ja, gewoon anders’. Hij vond beeldende vakken leuk, maar 
zag er niet veel nut van in. Hij vond het goed van mij, dat ik niet veel straf gaf, maar toch 
enige discipline handhaafde. Ook vond hij het ‘cool’ dat ik niet snel boos werd.  
 

Assisteren 
 
Tijdens mijn stage heb ik veel geholpen. Observatie kwam altijd met andere 
onderzoeksmethoden. De les aan de 3e klas heb ik helemaal overgenomen, en enkele losse 
lessen van andere klassen gedeeltelijk of helemaal. Alle andere lessen heb ik geassisteerd. 
Onder assisteren versta ik het helpen van leerlingen, uitleg en aanwijzingen geven, hand en 
span diensten verrichten, orde handhaven, instructies van machines geven, surveilleren, 
motiveren en nakijken. Drie voorbeelden om dit te verduidelijken lijken mij op zijn plaats. 
Inhoudelijk ga ik niet diep op deze voorbeelden in, aangezien het slechts het verlenen van 
assistentie betreft.  
Voorbeeld 1:  

De eerste les werd ik gevraagd leerlingen te helpen kleur contrasten uit te zoeken voor hun 
postzegel opdracht. Omdat ik mij over deze bezigheid ontfermde, kwam er ruimte voor de 
docente om rond te lopen in de klas. Later deze les wisselde we dit af.  
Voorbeeld 2:  

De tweede les leerde ik een groep brugklas leerlingen om te gaan met de boormachine en 
de elektrische zaag.  
Voorbeeld 3: 

Het helpen bedenken, ontwikkelen en uitwerken van een ontwerp van een leerling in de 
brugklas. Omdat hij zelf geen raad wist met ontwerpen heb ik hem zijn interesses laten 
ontdekken, schetsen, uitwerken en uiteindelijk toepassen op de opdracht. 
 

Participeren 
 
‘Participeren, een groot woord voor een eerste jaars stage.’ Dacht ik in het begin. Al gauw 
kreeg ik te horen dat ik, als ik wou, vrij was les te geven, meelopen, en nog veel meer. 
Om een kleine opsomming te maken, van enkele dingen die ik heb gedaan: 

- Ik heb een thema met serie opdrachten en theorie voor de 3e klas verzonnen, 
uitgewerkt in lesplannen, en vervolgens als lessen gegeven. 

- Bij andere lessen heb ik delen gegeven, ben ik lessen gestart, of heb ik ze 
afgesloten. 

- Ik heb leerlingen geholpen opdrachten te maken, uit te werken, en het huiswerk (voor 
klas 3) te begeleiden. 

- Ik heb, behalve een lesplan en bijbehorende toetsingen en opdrachten, ook een toets 
voor de brugklas gemaakt. Uiteraard zal deze te vinden zijn onder de bijlagen. 

Ik heb in mijn stage veel geleerd, en veel praktijk gedaan. Rond lopen, lessen bedenken, en 
geven, en becijferen. Dit is allemaal te danken aan mijn aardige stagebegeleidster die mij de 
mogelijkheid heeft gegeven initiatief te kunnen nemen.  
 
Om dit stuk stageverslag af te sluiten, wil ik me even uitdrukken over de elektriciteit knop die 
me dwars zat tijdens mijn stage. Er stonden in het lokaal 2 eclectische zagen. Geen van 
beide had een grote rode knop in de buurt om alles uit te zetten. De grote rode knop, zoals 
deze waarschijnlijk verplicht is, stond aan de andere kant van het lokaal, tussen twee kasten 
in.  
Een van mijn nieuwe leervragen zal dus ook gaan over de invloed van een docent over de 
inrichting van een lokaal. 



Visie op Kunsteducatie (op locatie) 
 
Kunst educatie is hoogst nodig. 
Kinderen van nu, zijn de maatschappij voor later. Alles wat je er jong inbrengt, komt later 
terug. Kunst is nodig. Het leert de mens denken, begrijpen en ontwikkelen.  
Ook moet het aangeboden worden om leerlingen de kans te geven zich motorisch en 
grafisch te ontwikkelen. Een leerling van de middelbare school dient in alle richtingen een 
basis kennis te bezitten, zodat hij of zij vrij is om elke carrière te bewandelen, en bij elk een 
gelijk begin heeft. Een leerling die nooit kunst heeft gehad op school, zal minder snel kiezen 
voor een vervolg opleiding in de kunst, en als hij/zei dat wel zou doen, word het moeilijker 
deze te beginnen; de basis kennis ontbreekt. Cultuur is evenzeer een tegenhanger van de 
strakke, commerciële zakenlevens. Met een teveel aan een kant van de weegschaal, 
ontwricht het geheel. Bij alles wat er nieuw verzonnen en gemaakt word, moet worden 
nagedacht en stilgestaan. Fouten kunnen zo herkent en goedgemaakt worden. Als er 
niemand is om kritisch te zijn en na te denken, zullen fouten in de maatschappij blijven. Dit is 
een kwaliteit van de kunst die verloren gaat als er geen mensen meer voor worden opgeleid. 
 
Veranderingen in de kunsteducatie lijken nodig. 
Ckv in de bovenbouw zou aangepast moeten zijn op het profiel van de groep leerlingen.  
Voorbeelden uit de kunstgeschiedenis kunnen zo geïdealiseerd worden naar het denkbeeld 
van de leerling. Kunst kan een onderzoek zijn. Een heel wetenschappelijk onderzoek, maar 
uit desinteresse voor verslagen is het geuit in beeldende vorm. Dit is een voorbeeld van een 
snel verzonnen verklaring die een leerling met het profiel natuur en gezondheid misschien 
meer aan zou spreken. Daar tegenover zou een verklaring over emoties en expressie 
misschien meer spreken tot leerlingen met een Cultuur en Maatschappij profiel, en zou een 
Natuur en techniek profiel leerling zich beter thuis voelen bij een onderzoek over 
beeldaspecten als kleurenleren en lichtval. Waarom de lichtbreking in een schilderij wel of 
niet klopt, en hoe het pointillisme is uitgewerkt in haar bloeiperiode. Ook zou de stof 
diepgaander moeten. 
 
Differentiatie is noodzakelijk. 
Vanaf het begin moet een gedeelte gaan over het ontwikkelen van de motorische 
vaardigheden. Hier word in gegaan op technieken, motoriek en netheid. Een gedeelte moet 
gaan over conceptuele ontwikkeling. Hier word ingegaan op het ontwikkelen van een idee en 
het verantwoorden met voorbeelden uit de kunstgeschiedenis. Een laatste gedeelte moet 
over de kunstgeschiedenis zelf gaan. Een van de taken van de docenten is om dit alles goed 
samen te laten gaan, en aansluitend te maken. De kunstgeschiedenis gaat door de tijd met 
de leerling mee. In de brugklas is vaak, elk jaar weer, een Grieks/Romeins klassiek thema 
populair. Hier begint de kunstgeschiedenis van de brugklas. In de tweede komt er vaak een 
besef van symboliek bij, en zo gaat men verder in de kunstgeschiedenis. In de 3e zijn de 
leerlingen gesteld op de uitwerking, we zijn dan bij het impressionisme aan gekomen. In het 
vierde jaar word ingegaan op het buiten schilderen, en het begin van de moderne tijd. Het 5e 
jaar gaat over de moderne kunst. De leerlingen hebben in de 4e een behoefde aan 
verfrissing gehad, nieuwe ideeën. In de 5e kunnen ze, met een profiel van kunst, moderne 
kunst verantwoorden. Dit proces groeit mee met het haalbare werktempo van de leerling.  
De ideeontwikkeling gaat hier in mee. Waar de leerling eerst denkt over het zo echt mogelijk 
maken van een werk, denkt het later na over symboliek en betekenis. Maatschappelijk 
kritische boodschappen maken plaats voor ontwikkeling van technieken, en resulteren in het 
5e jaar tot moderne concepten. De technieken gaan mee met de standaard van de periode. 
Klei en inkt naar verf, beeldhouwen en op het laatst mogelijk zelfs installaties.  
Als er spraken is van een 6e schooljaar kunnen de leerlingen het laatste jaar zelf een project 
kiezen en zichzelf ontwikkelen. Bij 6 jaren is het niveau vaak wat hoger (gymnasium), en 
kunnen de leerlingen dat makkelijk aan. Dit zijn enkel richtlijnen, dit staat buiten lesinhoud of 
lesstof.  



Door deze volgorde zullen allerlei soorten leerlingen zich in kunnen leven in de stof. Ook zal 
de stof begrijpelijker worden voor de meeste leerlingen.  
 
Straffen is niet perse nodig. 
Dit heb ik gemerkt tijdens mijn stage. Ik heb geen enkele keer straf gegeven. Door op 
problemen in te gaan met een onserieuze houding en onzin antwoorden worden problemen 
een stuk eerder opgelost. Als een leerling bij jou komt (een voorbeeld uit mijn stage), met de 
vraag welk kleurcontrast hij als volgende wil toepassen, en dit moest hij eigenlijk zelf 
bepalen. Ik antwoorden direct en snel ‘Een simultaan contrast’. De leerling had nog nooit 
gehoord van een simultaan contrast, en begon dit uitgebreid op te zoeken. Even later kwam 
hij terug naar mij. ‘Meneer, een simultaan contrast is veel te moeilijk’. ‘Dan doe je een ander 
contrast’ antwoordde ik daarop. Hierdoor was hij vrolijker en was de motivatie behouder 
gebleven dan als ik hem had vertelt het zelf maar uit te zoeken. Deze leerling wist voortaan 
ook wat een simultaancontrast was, en was geïnteresseerd. Hiermee heb ik meerdere 
voordelen uit een actie gekregen. Zo kan straf ook toegepast worden.  
Een voorbeeld van deze toepassing op straf heb ik ook. Vanuit achterin de klas zag ik een 
jongen een ander achterna zitten met een halve meter lange lijmklem, slaand in zijn richting. 
Ik liep op hem af, en hij ging snel naar zijn plaats, zijn klem op zijn tafel leggende. Ik vroeg 
waar hij de lijmklem voor nodig had, en in alle brutaliteit antwoordde de jongen uitdagend 
‘Voor zijn hoofd meneer.’. In plaats van hem straf te geven reageerde ik met ‘Daar gebruik je 
mokers voor, geen lijmklemmen.’, en legde de lijmklem terug in het rek. De leerling hield 
hierna tot het eind van de les op met rotzooi uithalen. Gelijk straf geven had voor problemen 
kunnen zorgen. Straffen is meestal niet nodig, woorden gebruiken of directe dreigingen ook 
niet. Het is beter dit te vermijden.  
 
Vaardigheden en combinaties erin. 
Vaardigheden en thema’s die geschikt lijken voor de eerste 3 jaar van de basisschool zijn 
kleur, vorm, inhoudelijke contrasten, ruimtelijk(heid), exotisme, anatomie, licht, design, 
compositie en ‘in de stijl van...’. Deze lijken mij voorlopig het begrijpelijkst te combineren in 
kleur + exotisme, vorm + ruimtelijk(heid), inhoudelijk contrast + design, anatomie + licht, en 
in de stijl van + compositie. Dit kan natuurlijk gevarieerd worden, in combinatie en in jaar van 
toepassing.  
Deze onderwerpen brengen hun eigen theorie met zich mee, en naast deze zal er ook 
theorie over andere materialen en werkwijzen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Persoonlijke conclusies 
 
Deze stage oversteeg mijn verwachtingen ruimschoots. Ik had veel verwacht van mijn eerste 
stage, maar het initiatief wat ik mocht nemen, en de delen die ik mocht overnemen had ik 
niet durven dromen. Het was haast te mooi om waar te zijn. Ik heb veel geleerd. Over 
leerlingen onderling en over mijn eigen invloed op ze. Over mijn houdingen en over de 
didactiek die mijn begeleidster toepaste. 
De momenten die ik beleefde tijdens mijn stage waren om nooit te vergeten. Ik denk dat bij 
mijn volgende stages ik hier nog vaak op terug zal vallen.  
Mijn volgende stage lijkt me lastiger. Eerder stelde ik hoe ik een VMBO wil uitzoeken. Dit lijkt 
me een grotere uitdaging. Maar met de grotere uitdaging blijft er minder plek over voor het 
uitzoeken van leervragen en eigen onderzoek doen. Een kans om dat te doen gelijk aan die 
van deze stage krijg ik misschien niet nogmaals.  
Verbeteringen aan de stages kant kan ik me niet voorstellen. Mijn stagebegeleidster heeft 
me overal in begeleid, en genoeg vrijheid te geven om me te ontwikkelen naar wens.  
Ik zelf heb nog wel wat te verbeteren. Toen Martijn van Dijk op stage bezoek kwam, merkte 
hij op dat ik het uitstekend deed. Het enige wat hij op mij aan te merken leek was mijn 
vordering in de opdrachten. Ik heb me tijdens mijn stage niet veel bezig gehouden met 
opdrachten. Ik heb wel een logboek bij gehouden en opdrachten voor kinderen gemaakt, 
maar mijn verslag moest ik nog maken op de laatste dag van mijn stage.  
Ook kan ik nog verbeteren om minder spullen mee te nemen. Ik heb mijn eigen literatuur 
meegenomen, terwijl het misschien beter was geweest als de leerlingen dat in de 
mediatheek hadden gezocht.  
Ik wil graag nog wat leren over het veranderen van mijn eigen taalgebruik en lichaamstaal.  
Een beter beeld heb ik wel van het onderwijs. Door discussies in de leraren kamer, een 
rondleiding en het werk van collega’s heb ik een beter idee gekregen over de toepassing van 
structuren in het onderwijs. Ook dit heeft mij geholpen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Reflectie op eigen ontwikkeling 
 
Strenghts 

Ik heb eigen initiatief genomen, en gebruik gemaakt van de vrijheid die mijn 
stagebegeleidster mij gaf om me veel te ontwikkelen. 
Veel kans om eigen onderzoek te doen omdat mijn stage een rustig gymnasium was. 
 
Weaknesses 

Laat klaar zijn met verslagen.  
Mijn stem (gebruik).  
Slecht zijn in het maken van een strakke planning voor de leerlingen. 
 
Opportunities 

Zwaktes herkennen, en deze behandelen. Stemgebruik leren te veranderen. 
 
Threats 

Sarcasme en onzin antwoorden kunnen misschien niet door elk niveau in onderwijs 
begrepen worden. Om mistanden te voorkomen moet ik opletten het te verminderen als ik 
les ga geven aan VMBO.  
 

 
 
 
 
 
 



Nieuwe leervragen 
 
 
Heeft het niveau invloed op het doorkrijgen van het gebruik van sarcasme? 
 
Kan orde hersteld worden als het verdwijnt 
 
Wordt er in het onderwijs meer aandacht besteed aan motorische/grafische ontwikkeling of 
aan kunstzinnige ontwikkeling? 
 
Hoe verhoudt een motorische/Grafische achterstand zich tot flexibiliteit in striktheid en 
toetsing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bronvermelding 
 

http://www.sgymsdam.nl/ 
stagegids 

 
Voor de stage heb ik gebruikt: 
 
J.Saverije – Handvaardigheidsonderwijs in de praktijk 
J. Saverije – het tekenonderwijs in de praktijk 
Johannes Itten – Kleurenleer 
Geerlings – Lesgeven en zelfstandig leren 
De gehele Cantecleer serie 
Beeldende begrippen in de beeldende vormgeving – uitgeverij lambo 
Moderne kunst – Edward Lucie Smith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sgymsdam.nl/

