Cranendonck

Onderzoek gemeente
Onderzoek naar voor- en vroegschoolse educatie

Datum vaststelling: 9 december 2020

Samenvatting

De inspectie houdt toezicht op de wijze waarop de gemeenten de
verplichtingen aangaande het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) nakomen. Gemeenten hebben
hiervoor een digitale vragenlijst ingevuld.
Volgens de analyse van de digitale vragenlijst van de
gemeente Cranendonck bestaan er mogelijk risico’s ten aanzien van
de uitvoering van de wettelijke vve-verplichtingen in deze gemeente.
We hebben daarom besloten een onderzoek uit te voeren.
We hebben de vragenlijst geverifieerd aan de hand van de
aangeleverde documenten en de toelichting daarop, in een gesprek
met betrokkenen van de gemeente. Vervolgens hebben we de eisen
met betrekking tot het vve-beleid beoordeeld en de eigen aspecten
van kwaliteit gewaardeerd.
Beeld van de kwaliteit van vve binnen de gemeente
Vanaf 2012 constateren wij risico's zijn ten aanzien van het vve-beleid
in deze gemeente en zijn er verbeteringen nodig om de kwaliteit op
een hoger plan te brengen. De intenties om de kwaliteit te verbeteren
zijn er, echter deze hebben tot nu toe te weinig effect gesorteerd. Dit
betekent dat de inspectie het toezicht intensiveert en de gemeente op
de betreffende standaarden herstelopdrachten gaat geven om deze
op zo kort mogelijke termijn te verbeteren.

Gemeente: 1706
Gemeente nummer: 5393301
OAB-budget gemeente 2020:
€223.500
Aantal houders in de gemeente
zonder voorschoolse educatie: 4
Aantal houders in de gemeente met
voorschoolse educatie: 7
Aantal kinderdagverblijven
met voorschoolse educatie in de
gemeente: 7
Aantal schoolbesturen in de
gemeente: 2
GGD-regio: GGD Brabant ZuidOost

Wat gaat goed bij vve?
De zeven locaties binnen de gemeente Cranendonck waar
voorschoolse educatie wordt aangeboden, voldoen volgens de GGD
aan de algemene basiskwaliteit (zoals veiligheid en gezondheid) als
aan de basiskwaliteit van de voorschoolse educatie.
Wat moet beter bij vve?
De gemeente moet stevig werk gaan maken van een aantal wettelijke
voorwaarden, waar nu (nog steeds) niet aan wordt voldaan. Op de
eerste plaats is er te weinig sprake van een gestructureerd, doelmatig
beleid ten aanzien van vve, waarin vanuit een heldere gedeelde
visie vorm en inhoud wordt gegeven.
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Vervolgens dienen de volgende standaarden van een voldoende
niveau te zijn:
Het bereik van de doelgroepkinderen en de toeleiding daarvan naar
de betreffende locaties, de doorgaande lijn vanuit de
opvangorganisaties naar de basisscholen, de resultaten en
resultaatafspraken daarover met de houders van de organisaties en
tenslotte van de vve coördinatie op gemeentelijk niveau. Zo is er
bijvoorbeeld van ambities en concrete te bereiken doelen nauwelijks
sprake. De gemeente Cranendonck is daarmee te beperkt
regievoerder over het vve beleid.
Wat kan beter bij vve?
De gemeente kan meer sturen op de ontwikkeling en de uitvoering
van het beleid van voor- en vroegschoolse educatie. Hierbij kan de
gemeente ook nadrukkelijk nadenken over wat ze wil bereiken als het
gaat om ouderparticipatie. Ook kan de gemeente meer de regie
pakken om alle betrokken partners samen te brengen en goede
afspraken met elkaar te maken. Bijvoorbeeld over de externe
zorgstructuur en hoe de voor- en vroegscholen zorgen dat de
uitvoering van vve van goede kwaliteit is.
In de Lokale Educatieve Agenda (LEA) besprekingen met
de verantwoordelijke instellingen (schoolbesturen en instellingen voor
peuterzalen en -opvang, centrum jeugd en gezin, etc.) blijkt dat dit
jaarlijks overleg uitsluitend plaatsvindt met de schoolbesturen. Bij dit
overleg moeten ook de desbetreffende houders van de instellingen
voor kinderopvang aansluiten die voorschoolse educatie aanbieden.
Dit om met alle betrokken partners heldere afspraken te kunnen
maken over het te voeren beleid, de evaluatie en de doorgaande lijn
daarin.
Vervolg
De inspectie gaat de gemeente Cranendonck op het gemeentelijk vve
gebied intensief volgen totdat aan de wettelijke basisvoorwaarden is
voldaan. Daartoe zijn er een aantal herstelopdrachten geformuleerd
en een termijn waarin dit op orde moet zijn.
In het voorjaar van 2021 voeren we een herstelonderzoek uit om na te
gaan of de gemeente aan alle wettelijke eisen voldoet en in hoeverre
de gemeente er in geslaagd is om de eigen aspecten van kwaliteit te
versterken.
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1 . Opzet onderzoek
De inspectie heeft onderzoek uitgevoerd bij de gemeente
Cranendonck.
Werkwijze
• Analyse van de beantwoorde digitale vragenlijst in relatie tot de
bevindingen tijdens eerder onderzoek van het vve-beleid van de
gemeente.
• Analyse van aanvullend opgevraagde informatie in relevante
beleidsdocumenten van de gemeente;
• Intern overleg met het team Kinderopvang over GGD-toezicht in
de gemeente;
• Een gesprek met de betrokken wethouder en beleidsambtenaar
over het vve-beleid van de gemeente;
• Beoordeling van het vve-beleid van de gemeente Cranendonck.
Bij het onderzoek naar vve-gemeenten worden de volgende
standaarden onderzocht.

Standaarden gemeente

Onderzocht

1. Gemeentelijk beleid
1.1 Definitie doelgroepkind

●

1.2 Bereik

●

1.3 Toeleiding

●

1.4 Doorgaande lijn

●

1.5 Resultaten

●

1.6 Vve-coördinatie op gemeentelijk niveau

●

2. Vve beleidscontext
2.1 Integraal vve-programma

●

2.2 Ouders

●

2.3 Externe zorg

●

2.4 Interne kwaliteitszorg voor- en vroegscholen

●

2.5 Systematische evaluatie en verbetering van vve op
gemeentelijk niveau

●

3. Vve condities
3.1 De gemeente heeft geregeld dat de GGD de
basiskwaliteit van de voorscholen beoordeelt

●

3.2 Er is een gemeentelijk vve-subsidiekader

●
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Onderzoeksactiviteiten
Wij hebben de jaarlijkse vragenlijst, ingevuld door de gemeente,
geverifieerd. Dit hebben we gedaan aan de hand van de aangeleverde
documenten en de toelichting daarop, in een gesprek met
betrokkenen van de gemeente. Vervolgens hebben wij de eisen met
betrekking tot het vve-beleid beoordeeld en de eigen aspecten van
kwaliteit gewaardeerd.
Legenda
De beoordeling en waardering van standaarden wordt in dit rapport
aangegeven door de hiernaast geplaatste legenda.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de resultaten van het gemeentelijke onderzoek
naar vve en de afspraken over het vervolgtoezicht.
In hoofdstuk 3 hebben we de reactie van de gemeente op het
onderzoek naar vve en de rapportage daarover opgenomen.
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Beoordelingen en
waarderingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

O

Onvoldoende

K

Kan beter

V

Voldoende

G

Goed
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2 . Resultaten onderzoek op
gemeenteniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek bij de
gemeente Cranendonck op de standaarden voor vve.

Samenvattend oordeel
De gemeente Cranendonck voldoet ten dele aan haar wettelijke
verplichtingen voor wat betreft vve.
Dat komt omdat het ook nu, in augustus 2020, de gemeente nog niet
gelukt is om in samenwerking met de schoolbesturen, scholen en
kinderopvangorganisaties afspraken te maken over de beoogde
resultaten van voor- en vroegscholen (1.5) en een zo soepel mogelijke
doorgaande lijn (1.4).
Daarnaast is ten aanzien van het bereik en de toeleiding van de
doelgroeppeuters binnen Cranendonck nog winst te behalen. Dit zijn
wettelijke eisen waaraan een gemeente moet voldoen.
In het algemeen kan gesteld worden dat de gemeente te beperkt
regievoerder is wat onder andere blijkt uit het gegeven dat er te
weinig sprake is van stevig en duurzaam vve-beleid, waarin de
gemeente helder haar visie, ambities en doelen aangeeft wat met het
vve beleid bereikt moet worden.

2.1. Voor- en vroegschoolse educatie in de
gemeente
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van de kwaliteitsgebieden ‘Gemeentelijk vvebeleid (1)’, ‘Vve-beleidscontext (2)’ en ‘Vve-condities (3)’.
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Gemeentelijk vve-beleid
1.1 De gemeente heeft een doelgroepdefinitie.
We beoordelen deze standaard als Voldoende. De gemeente heeft een
brede doelgroepdefinitie waarin het risico op taal- en
ontwikkelingsachterstand een criterium is, evenals het opleidings- en
taalniveau van de ouders. Deze doelgroepdefinitie is geaccordeerd
door de instellingen voor kinderopvang, de jeugdgezondheidszorg
(JGZ), de schoolbesturen en de gemeente.

1.2 Er zijn voldoende kindplaatsen (bereik).
We beoordelen deze standaard als Voldoende. De gemeente heeft in
samenspraak met de houders van kinderopvang voorzien in
voldoende kindplaatsen waar voorschoolse educatie wordt
aangeboden. We baseren ons hierbij op de gegevens van de gemeente
van 1 oktober 2018. Op dat moment waren er 31 peuters geïndiceerd
als doelgroeppeuter, terwijl er 47 kindplaatsen beschikbaar waren. Het
ministerie heeft voor de gemeente Cranendonck berekend dat er
sprake zou zijn van 47 doelgroeppeuters. Echter de gemeente meent
over 31 doelgroeppeuters te beschikken. Op onze vraag hoe dat komt
heeft de gemeente niet een heldere verklaring, wat overigens niet
betekent dat de gemeente daar geen gelijk in heeft. Blijkbaar is het
beeld dat de gemeente heeft op basis van de cijfers van het
consultatiebureau, niet compleet, of zijn de aangeleverde gegevens
niet compleet. De gemeente heeft toegezegd daar kritischer op te
gaan bevragen om de beschikking te kunnen hebben over de exacte
gegevens en daarmee ook op de hoogte te zijn van eventueel
nonbereik.
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1.3 De toeleiding naar voorscholen is geregeld.
We beoordelen de Toeleiding als Voldoende, echter wel met een
aanbeveling ter verbetering.
De gemeente heeft met het consultatiebureau afgesproken dat zij
verantwoordelijk is voor indicatie van doelgroeppeuters en toeleiding
naar locaties met voorschoolse educatie binnen de gemeente. Indien
nodig zorgt het consultatiebureau voor een warme overdracht van de
ouder en kind naar een voorschool. Daarmee voldoet de gemeente
aan haar wettelijke verplichting.
In dit kader is het raadzaam om een terugkoppelingsregeling af te
spreken waarin de voorscholen aan het consultatiebureau doorgeven
welke doelgroepkinderen op hun locatie aan
voorschoolse educatie deelnemen of hebben deelgenomen. Daarmee
is op gemeenteniveau duidelijk of alle doelgroeppeuters inderdaad
geplaatst zijn, zodat er geen peuters met een indicatie beginnen aan
de basisschool, die toch geen gebruik hebben gemaakt van die
indicatie en het bijpassende voorschoolse aanbod.
Een terugkoppelingsregeling kan helderheid geven of dit feitelijk ook
zo is.
1.4 De doorgaande lijn is niet voldoende geborgd.
Deze standaard beoordelen we als Onvoldoende. De gemeente heeft
onvoldoende zicht op de wijze waarop de kindgegevens worden
overgedragen van voor- naar vroegschool. Hiermee voldoet de
gemeente niet aan artikel 167, lid 1a onder 3 van de Wet op het primair
onderwijs (WPO).
Er is weliswaar een standaard overdrachtsformulier, waarin ook
ontwikkelingsgegevens overgedragen worden, maar dit formulier
wordt niet door alle voor- en vroegscholen op eenduidige wijze
gebruikt. Voor- en vroegscholen hebben vaak verschillende wensen
als het gaat om de (warme) overdracht. Binnen de gemeente
Cranendonck zijn in het verleden mondeling afspraken gemaakt over
de overdracht van kindgegevens van de voor- naar de vroegscholen.
De instellingen gebruiken hiervoor eigen formulieren. Afgesproken is
dat voor alle zorgkinderen een warme overdracht plaatsvindt. Volgens
de gemeente gebeurt dit in de praktijk ook voor de zorgkinderen, het
is nog onduidelijk of dit ook voor alle doelgroepkinderen gebeurt.
Het is dus van belang dat niet alleen het overdrachtsformulier in de
revisie gaat, maar dat voor- en vroegscholen heldere afspraken maken
en deze ook naleven over de wijze waarop de overdracht plaats moet
vinden, opgeschaald op gemeenteniveau.
Dit betekent dat de gemeente geen zicht heeft op de wijze waarop
tegemoet gekomen wordt aan een doorgaande lijn op het gebied van
onder andere aanbod, ouderparticipatie, zorg en begeleiding.
Ook komen deze onderwerpen nu niet op gemeentelijke niveau aan
bod. De instellingen voor kinderopvang nemen (nog) geen deel aan de
bijeenkomsten in het kader van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en
de schoolbesturen maken geen deel uit van het directeurenoverleg
met alle directies van de instellingen voor kinderopvang. Ook op dit
terrein is dus nog winst te behalen.
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1.5 Er zijn geen resultaatafspraken gemaakt.
We beoordelen deze standaard als Onvoldoende.
De gemeente heeft met de twee schoolbesturen die actief zijn binnen
de gemeente geen afspraken gemaakt over het gewenste
ontwikkelingsniveau van met name de doelgroepkinderen, zodat ze
zonder of hooguit met beperkte achterstand in groep 3 van de
basisschool kunnen beginnen. Daarmee voldoet
de gemeente niet aan artikel 167, lid b van de WPO.
De gemeente geeft hierover juist aan dat Cranendonck veel jonge
kinderen kent met complex meervoudige problematiek en
gezinsproblematieken. Taalachterstand vormt daar een onderdeel
van. In de grotere vraagstukken rond kinderen en hun 'kansen' is het
zaak dat gemeente en onderwijs samen een aanpak opzetten die
systematisch risico’s indamt en kinderen (gelijke) kansen biedt.
Het is daarom raadzaam dat hierin ook resultaat- en
verwachtingsafspraken opgenomen worden met betrekking tot vve.
Omdat scholen en schoolbesturen de indruk hebben dat soms peuters
nog op de basisschool instromen met een ontwikkelingsachterstand
en die geen indicatie hebben gehad voor voorschoolse educatie, is het
aan te raden ook resultaatafspraken te maken met de voorscholen.
Het wegwerken en voorkomen van achterstanden is immers een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de voor- en vroegscholen.
Concrete resultaatafspraken, bijvoorbeeld op basis van het
ontwikkelingsniveau van de peuters volgens het observatiesysteem,
kan zicht geven op de bereikte ontwikkelingsgroei in de voorschoolse
periode, waar de vroegschool dan weer concreet op aan kan sluiten.
1.6 De gemeente kan de regie steviger oppakken.
We waarderen de vve-coördinatie als Kan beter. De gemeente
beschikt niet over een concreet vve-beleid, waarin de visie, doelen en
planning is aangegeven. Het is van belang dat de gemeente vanuit een
heldere visie en concrete doelen sturing geeft aan de uitvoering van
goede voor- en vroegschoolse educatie.
Tevens is het van belang dat dit gebeurt in samenspraak met de
betrokken partners. Omdat de instellingen voor kinderopvang nog
geen deel uit maken van de LEA is het nu niet mogelijk om toe te
werken naar een gezamenlijk gedragen visie en beleid.
Vve-beleidscontext
2.1 Er wordt gebruik gemaakt van een integraal vve-programma.
We waarderen deze standaard als Voldoende.
De gemeente heeft in haar subsidieregeling aangegeven dat de
voorscholen moeten werken met een programma waarin,
aantoonbaar en positief beoordeeld door de GGD, systematisch en
samenhangend wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen op
het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele
ontwikkeling.
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De gemeente heeft in de subsidieregeling niet meegenomen dat alle
locaties ook gebruik moeten maken van een observatiesysteem.
Volgens de gemeente is dit voor alle locaties een vanzelfsprekendheid.
Gezien het belang van het goed volgen van de ontwikkeling van de
kinderen en het overdragen van deze gegevens van de voorschool
naar de vroegschool, zijn duidelijke afspraken hierover met de
voorscholen echter aan te bevelen.

2.2 Er is geen gemeentelijk ouderbeleid.
We waarderen eveneens deze standaard als Kan beter.
De gemeente heeft geen specifiek beleid geformuleerd, waarin is
aangegeven welke visie de gemeente heeft en welke doelen zij stelt
om ouders als partner te betrekken bij het voorkomen van
achterstanden bij peuters.
Er zijn op dit moment geen afspraken met de voorschoollocaties over
de wijze waarop zij de ouderparticipatie dienen te versterken.
Overigens zien we hier wel initiatieven voor vanuit de diverse
opvangorganisaties, maar daar is nog geen lijn in afgesproken.
De gemeente subsidieert wel activiteiten die gericht zijn op het
activeren van ouders om thuis de ontwikkeling van hun peuter te
stimuleren.
Door het ontbreken van gericht gemeentelijk vve-beleid
en concrete doelen is het echter niet mogelijk om na te gaan of deze
activiteiten ook daadwerkelijk bijdragen aan het terugdringen van
achterstanden bij peuters.
2.3 Er is onduidelijkheid over de externe zorgstructuur.
Ook de inrichting van de externe zorgstructuur Kan beter.
De wijze waarop de voorscholen nu de externe zorg inschakelen voor
peuters is per organisatie verschillend en niet voor alle betrokken
partijen helder. Dit maakt dat er ook geen duidelijke afspraken zijn
over wie de regie op zich neemt wanneer peuters en gezinnen met
meerdere externe instanties te maken hebben. De gemeente geeft zelf
aan dat de externe zorgstructuur op gemeentelijk niveau
vormgegeven moet worden met heldere afspraken.
2.4 Er zijn geen afspraken over interne kwaliteitszorg met voor- en
vroegscholen.
De wijze waarop de gemeente gebruik maakt van
kwaliteitsbevindingen van de voor- en vroegscholen Kan beter.
De gemeente heeft geen afspraken met de instellingen voor
kinderopvang over de wijze waarop zij hun eigen kwaliteit evalueren,
verbeteren en borgen. Hoewel de gemeente wel de jaarverslagen
ontvangt van de instellingen voor kinderopvang, zijn er geen
expliciete afspraken over hoe deze instellingen zich aan de gemeente
verantwoorden over de kwaliteit van vve. Dat is jammer, omdat de
kwaliteit van de uitvoering in grote mate bepaalt of vve succesvol is in
het voorkomen van achterstanden.
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Bij inhoudelijke kwaliteit gaat het bijvoorbeeld om de kwaliteit van
het pedagogisch-educatief handelen van de pedagogisch
medewerkers, de wijze waarop het vve-programma wordt gebruikt,
de omvang en kwaliteit van zorg en begeleiding die peuters is
geboden en welke ontwikkeling de doelgroeppeuters hebben
doorgemaakt.

2.5 Er is geen systematische evaluatie en verbetering van vve op
gemeentelijk niveau.
Deze standaard waarderen we eveneens als Kan beter.
De gemeente heeft nog geen afspraken gemaakt met de vveinstellingen over de wijze waarop ze hun eigen kwaliteit evalueren,
verbeteren en borgen.
Het is evenmin nog niet gebruikelijk dat de vve-instellingen op eigen
initiatief systematisch aan de gemeente over de kwaliteit van voor- en
vroegschoolse educatie rapporteren.
Door het ontbreken van gericht vve-beleid, waarin concrete doelen
zijn opgenomen, is het tot nu toe niet mogelijk geweest om het eigen
vve-beleid te evalueren.
Vve-condities
3.1 De GGD beoordeelt de basiskwaliteit van de voorscholen.
Deze standaard beoordelen we als Voldoende.
De gemeente heeft met de GGD sluitende afspraken gemaakt over
een jaarlijkse beoordeling van de basisvoorwaarden voor
voorschoolse educatie bij de voorscholen.
Al deze zeven locaties zijn in het afgelopen jaar geïnspecteerd en
voldeden aan de basisvoorwaarden voor voorschoolse educatie en
pedagogische praktijk.

3.2 Er is een gemeentelijk vve-subsidiekader.
We waarderen deze standaard als Voldoende. De gemeente heeft een
Subsidieregeling Peuteropvang en Onderwijsachterstanden-beleid
gemeente Cranendonck 2020. Hierin is aangegeven dat de
voorscholen aan de wettelijke eisen voor voorschoolse educatie
moeten voldoen. Er zijn weinig aanvullende eisen gesteld. De
gemeente laat daarmee een kans liggen om de subsidieregeling als
sturend instrument te gebruiken voor het versterken van de kwaliteit
van de voorschoolse educatie.
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2.2. Afspraken vervolgtoezicht
Tekortkoming

Wat verwachten wij?

vve gemeente

van de gemeente

De gemeente heeft nog geen
afspraken met de schoolbesturen
gemaakt over wat de resultaten van
vroegschoolse educatie moeten zijn.
De Gemeente voldoet hiermee niet
aan de wettelijke eis (art. 167, lid 1b
van de WPO).

De gemeente spreekt met de
schoolbesturen af wat de resultaten
van de vroegschoolse educatie
moeten zijn en maakt afspraken over
de wijze waarop de scholen
gegevens aanleveren om de
resultaten te kunnen monitoren.

In het voorjaar van 2021 voeren wij
een herstelonderzoek uit om na te
gaan of de gemeente aan de
wettelijke eisen voldoet.

De gemeente heeft onvoldoende
zicht op de wijze waarop de
kindgegevens worden overgedragen
van voor- naar vroegschool. Hiermee
voldoet de gemeente niet aan artikel
167, lid 1a onder 3 van de Wet op het
primair onderwijs (WPO).

De gemeente maakt afspraken met
de kinderopvang organisaties en
schoolbesturen over het te hanteren
overdrachtsformulier en de wijze van
overdracht van kindgegevens.

In het voorjaar van 2021 voeren wij
een herstelonderzoek uit om na te
gaan of de gemeente aan de
wettelijke eisen voldoet.
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3 . Reactie van de gemeente
Hieronder geeft het college van B en W een reactie op de uitkomsten
van het onderzoek. De gemeente Cranendonck geeft aan hoe zij
hiermee aan de slag gaat.
Op 27 augustus van dit jaar heb ik u gesproken over uw bevindingen
ten aanzien van het beleid en de uitvoering van de Voor- en
Vroegschoolse Educatie in de gemeente Cranendonck.
De vve-rapportage die wij van u hebben ontvangen is in
overeenstemming met hetgeen wij hebben besproken. Duidelijk is dat
de gemeente Cranendonck een aantal stevige stappen moet zetten
om het niveau op beleids- en uitvoeringsniveau naar een voldoende
niveau te tillen.
Ik kan u in dat verband melden dat inmiddels de nodige stappen
worden gezet om een en ander voor elkaar te krijgen.
Zo heeft op 24 november een eerste overleg plaatsgevonden met
directeuren en besturen van onderwijs- en kinderopvangorganisaties
om te komen tot een gestructureerd LEA-overleg in Cranendonck. Dit
LEA-overleg zal op zowel besluitvormend bestuurlijk niveau als op
uitvoeringsniveau worden gevoerd.
Daarbij is afgesproken dat op een aantal grotere thema’s
werkgroepen aan de slag gaan, die bedoeld zijn om advies uit te
brengen over zaken waarover op bestuurlijk niveau besluitvorming
moet plaatsvinden.
Ook voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie wordt een dergelijke
werkgroep in het leven geroepen. De werkgroep bestaat vooreerst uit
acht leden die tezamen het onderwijs, de kinderopvang en de
gemeente vertegenwoordigen. De werkgroep komt op 19 januari 2021
voor een eerste (digitaal) overleg bijeen. In deze eerste vergadering
zullen wij onder meer gaan spreken over de aandachtspunten voor
2021, waarbij uw rapportage voor een belangrijk deel leidraad vormt.
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