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1.  Inleiding 

 

Regisseren is een boeiende uitdaging voor mensen met een fascinatie voor theater, artistieke ideeën 

en leidinggevende capaciteiten, die graag met anderen een creatief proces willen aangaan. 

De deeltijdopleiding theatermaker voor de amateurkunst  van Huis van Puck leert de toekomstige 

regisseurs in het begeleiden van spelers naar een verrassende voorstelling. 

De opleiding is een driejarige gecertificeerde kaderopleiding. Dat betekent dat we werken vanuit het 

Raamleerplan dat door Kunstfactor*) is opgesteld. Dit raamleerplan vormt de basis, Huis van Puck 

geeft zijn eigen kleur aan de opzet van de opleiding, de invulling van de lessen etc. 

Wanneer de drie jaar met goed resultaat zijn doorlopen, ontvangt de deelnemer een diploma 

theaterregie . LKCA (Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst) controleert of 

de opleiding voldoet aan de landelijke normen, die aan de opleiding gesteld zijn. 

Met het diploma op zak kun je aan de slag als theatermaker bij  amateurtheatergroepen, maar ook je 

eigen projecten opzetten. 

Je hebt geleerd leiding te geven aan een groep. Je hebt je creatieve, praktische, communicatieve en 

didactische vaardigheden ontwikkeld. En je hebt je kennis over theater in al zijn verschijningsvormen 

vergroot. De toepassingen van deze vaardigheden zijn legio. 

In deze studiegids vind je meer informatie over de opleiding zelf en over Huis van Puck. De 

jaargangen worden inhoudelijk behandeld, de docenten worden voorgesteld en je leest meer over de 

begeleiding, criteria en toetsingsmomenten van de opleiding. 

We wensen je heel veel succes en plezier met de opleiding! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Kunstfactor - Kunstfactor is het landelijk sectorinstituut amateurkunst (tegenwoordig LKCA) 
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2. Contactgegevens 

 

Huis van Puck 

 

lokatie: Kazerneplein 6-2 

6822 ET Arnhem 

tel:  026-3510510 

website:  www.huisvanpuck.nl 

alg. mailadres:  info@huisvanpuck.nl 

 

Huis van Puck is hét centrum voor podiumkunsten in Gelderland. Wij verhuren een theaterzaal, café 

en repetitieruimtes, organiseren voorstellingen en evenementen en bieden cursussen aan. Ook kun 

je bij ons de driejarige opleiding Theatermaker volgen. Bij Huis van Puck krijgt iedereen met een 

passie voor podiumkunsten de ruimte zijn talent te ontplooien en een mooie tijd te beleven. 

Over het algemeen wordt er lesgegeven in de theaterzaal van Huis van Puck of in een van de 

repetitiezalen. Wekelijkse lessen zijn op donderdagavond van 19.30-22.00. Daarnaast zijn er 8 

werkweekenden. Er is een opkomstplicht van 80%.  De opleiding kan starten bij minimaal 15 

definitieve inschrijvingen. 

 

 

Contactpersonen van Huis van Puck 

Algemeen coördinator opleiding Nina Klinkhamer 

nina.klinkhamer@huisvanpuck.nl

 

Directeur Huis van Puck Henk Dassen 

Henk@huisvanpuck.nl 

Administratie Sharief baboe 

sharief@huisvanpuck.nl 

 

Hoofddocenten 

Spel:  fysiek en improvisatie Judith Bruynzeels 

judith@judka.nl 

Spel: technieken en tekst Kim Sliggers 

bibi_kim@hotmail.com 

Dramaturgie Patrick Feijen 

 script-ed@xs4all.nl 
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3. De opleiding 

 

 

De deeltijdopleiding theatermaker leidt regisseurs op die vanuit hun eigenheid en creativiteit 

voorstellingen maken. Hierin worden zowel maker als spelers zoveel mogelijk uitgedaagd. De 

regisseur benut daarbij de aanwezige mogelijkheden en omstandigheden en zet daarbij zijn eigen 

creatieve ideeën en expertise in om de aanwezige ingrediënten tot een interessante voorstelling te 

kneden.  

De opleiding wil regisseurs afleveren met een open blik en ruime opvattingen over het maken van 

theater met amateurs. 

 

Onze belangrijkste doelen 

● De opleiding geeft de deelnemer voldoende gereedschap en kennis om een groep 

(amateurspelers) te kunnen begeleiden en coachen tot het maken en spelen van een 

avondvullende theatervoorstelling. 

● De regisseur maakt voorstellingen vanuit zijn eigen fascinatie en verwondering. 

● Door de regisseur worden de eigen kwaliteiten van de speler, de omstandigheden en de 

mogelijkheden ten volle benut om een inspirerende, eigentijdse voorstelling te maken. 

● Gedurende de opleiding krijgt de deelnemer de ruimte en de begeleiding zijn eigen fascinatie 

en eigenheid te ontwikkelen met als doel zijn eigen signatuur aan de projecten te kunnen 

geven. 

● De geleerde methodieken en vaardigheden zijn ook te gebruiken in andere settings dan 

alleen het amateurtheater. Bijvoorbeeld in community-art, het onderwijs en welzijnswerk. 

● De deeltijdopleiding theatermaker voor de amateurkunst voldoet aan de eisen die in het 

“raamleerplan kaderopleiding theaterregisseur voor de amateurkunst” ( Kunstfactor, juni 

2009) aan de opleiding worden gesteld. 

Als maker is het je doel om een goede voorstelling te maken, die laat zien wat jij en je spelers het 

publiek te zeggen hebben. Maar theater kan ook een middel zijn; een middel om bijvoorbeeld het 

zelfvertrouwen van de spelers te vergroten, om een groep mensen met elkaar te verbinden,  om 

bewoners van een buurt hun eigen verhaal te laten vertellen of om mensen te laten ontdekken wat 

ze aan talenten in huis hebben. 

De opleiding van Huis van Puck richt zich ook op deze sociaal maatschappelijke aspecten van het 

maken van theater. Dus naast het ontwikkelen van je eigen creatieve signatuur, leer je ook wat 

theater nog meer te bieden kan hebben. 

 

Selectiecriteria 

Om de opleiding te kunnen volgen is geen vooropleiding nodig. Tijdens de selectiedag word je op de 

volgende criteria geselecteerd: 

●  Motivatie Wat is de motivatie van de deelnemer om aan de opleiding deel te nemen. Komen 

die overeen met wat wij bieden? 
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● Is de deelnemer stuurbaar? Hoe stelt de deelnemer zich op? Neemt hij aanwijzingen aan en 

gaat ermee aan het werk? 

●  Voldoende voorkennis van theater en spel? Heeft de deelnemer ervaring met theater? Is er 

voldoende basiskennis over spel aanwezig om te kunnen starten? 

● Is er voldoende creatief potentieel? Heeft de deelnemer voldoende verbeelding om uit te 

kunnen putten? Stopt de deelnemer met denken als hij een idee heeft of probeert hij “door 

te denken”. 

● Is de deelnemer instaat tot zelfreflectie? Hoe bewust is de deelnemer van zijn eigen 

werkproces? Is hij in staat het te verwoorden en ter discussie te stellen? 

 

Tijdsinvestering  

Je hebt wekelijks les op donderdagavond van 19:30-22:00u, schoolvakanties uitgezonderd. 

(NB. Voor de schoolvakanties wordt de regio Zuid aangehouden!) 

Er zijn 8 werkweekenden per schooljaar.  

In totaal is dit samen tussen de 180 en 190 lesuren per schooljaar 

 

Daarnaast wordt er gerekend op ongeveer 60u thuisstudie per schooljaar.  

Dit kan zijn het lezen van stukken, het maken van een regieplan of werkplan etc. 
 

 

Toetsmomenten en criteria 

Toetsingsmomenten 

Halverwege het schooljaar  zal er een persoonlijk gesprek zijn met je mentor. Wat is de ontwikkeling 

tot nu toe en wat zijn aandachtspunten voor het komende half jaar? Na dit gesprek kun je een POP 

(persoonlijk ontwikkelplan) opstellen. Daarin staat waar je nu staat in je ontwikkeling en waar je aan 

wilt gaan werken. Wat zijn je speerpunten voor het komende half jaar? 

Gedurende het lesjaar werk je aan presentatie. Na de presentaties zal je ook feedback krijgen van de 

docenten. Eventueel kun je POP aanpassen en je aandachtspunten verleggen. 

Aan het eind van het lesjaar is er een laatste toetsingsmoment. Aan de hand van de korte scènes die 

gemaakt zijn en het studiedossier wordt gekeken of je voldoende competenties hebt ontwikkeld om 

verder te gaan met het volgende jaar. 

Criteria 

Tijdens de toetsing kijken we naar je persoonlijke ontwikkeling. 

Ben je voldoende aanwezig geweest tijdens de lessen? 

heb je je voldoende ontwikkeld tijdens het eerste jaar? Zijn de doelen die je jezelf gesteld hebt in je 

POP gehaald? 

De gemaakt scène samen met je studiedossier vormen het uitgangspunt voor je beoordeling. 
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4. Opbouw van de opleiding 

 

Eerste jaar 

In het eerste jaar wordt gewerkt aan het fundament van de regievaardigheden en theaterkennis. 

Het accent ligt op spelinzicht, inzicht in verschillende coachingsmethoden, regie toepassingen, basis 

dramaturgie.  Daarnaast wordt er een start gemaakt met het ontwikkelen van een eigen visie  

(wat wil ik het publiek vertellen).  

 

In het eerste jaar worden met medestudenten een aantal korte scènes gemaakt.  Met ander 

woorden: je bent in het eerste jaar zowel speler als regisseur. 

Toetsingsmomenten: 

Februari- maart: Persoonlijk gesprek met de deelnemer. Wat is de ontwikkeling tot nu toe en wat zijn 

aandachtspunten voor het komende half jaar? (POP) 

Juni: Gesprekken met de deelnemers. Aan de hand van de korte scènes die gemaakt zijn en het 

studiedossier wordt gekeken of de deelnemer voldoende competenties heeft behaald om verder te 

gaan met het tweede jaar. 

 

Tweede jaar 

In het tweede jaar wordt dieper ingegaan op de reeds aangeleerde competenties. 

Zo gaat de deelnemer met theatergroepen of spelers van buiten de opleiding aan de slag met korte 

presentaties. Hierbij moet de eigenheid van de regisseur steeds duidelijker zichtbaar worden.  

Tegen het einde van jaar twee heeft de deelnemer zijn eigen visie en stijl in beeld en begint hij/zij 

een voorkeur te ontwikkelen in het soort theater dat hij of zij wil maken. 

 

Toetsingsmomenten: 

Januari: Persoonlijk gesprek met de deelnemer. Wat is de ontwikkeling tot nu toe en wat zijn 

aandachtspunten voor het komende half jaar? (POP) 

Juni: Gesprek met de deelnemer. Aan de hand van de gemaakt presentaties en het studiedossier 

wordt gekeken of de deelnemer voldoende competenties heeft  gehaald om verder te gaan met het 

derde jaar. 

 

Derde jaar 

Het derde jaar is het stagejaar. De deelnemer maakt onder begeleiding van een coachende docent 

een avondvullende voorstelling met een groep spelers naar keuze. De voorstelling vormt samen met 

het studiedossier het examen van de deelnemer. 

Toetsingsmomenten 

-Na inlevering van het regieplan. 

-Na driekwart van het repetitieproces volgt er een groenlicht procedure. De coachende docent 

bezoekt een repetitie en beoordeelt of het proces leidt tot een bevredigend resultaat. 
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-Na de voorstelling: een commissie van 3 mensen ( docent van de opleiding – mentor – extern 

deskundige) bezoekt de voorstelling en krijgt het studiedossier ter inzage. Na de voorstelling volgt 

een eindgesprek met de deelnemer. 

Begeleiding  deelnemers 

In de begeleiding staat de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer centraal.  

De deelnemer houdt online een studiedossier bij dat toegankelijk is voor de docenten en de 

opleidingscoördinator. In het studiedossier staan verslagen van lessen, boekverslagen, recensies van 

bezochte voorstellingen, opzetten van eigen stukken, regie plannen, ideeën en inspiraties en het 

persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Het studiedossier is bij de docenten en opleidingscoördinator 

bekend. 

 
Tijdens de lessen krijgt de deelnemer feedback op zijn handelen en ontwikkeling. Mocht dat van 
toepassing zijn (bijvoorbeeld bij vragen van de deelnemer over zijn ontwikkeling of door de docenten 
vermeende te langzame ontwikkeling) heeft de opleidingscoördinator individuele gesprekken met de 
deelnemer. 

 
In het derde jaar wordt de deelnemer gecoacht door één van de docenten tijdens het maken van zijn 
eindexamenvoorstelling. 
 

Vormen van onderwijs 

- wekelijkse les op donderdagavond in de theaterzaal. Interactief 

- werkweekenden waarin speciale onderdelen behandeld worden of zelfstandig door de deelnemer 

gewerkt wordt aan scènes of presentaties 

- zelfstudie, bijvoorbeeld het lezen van theaterstukken of boeken over theater(maken) 

- bezoek aan kunstinstellingen zoals theaterbezoek, museumbezoek, evenementen exposities etc. 

- het bijhouden van een studiedossier. 

- individuele gesprekken met docent of mentor. 

- stage bij (theater)groepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiegids    -     Opleiding Theatermaker voor de Amateurkunst    -    Huis van Puck                                8 



 

5. Opbouw 1e jaar 

 

Het eerste jaar bestaat uit 3 modules: 

 

Module 1: Het spel, de speler, de ruimte, de mogelijkheden 

De eerste module is een verkenning van de instrumenten die je als regisseur tot je beschikking hebt 

om op het toneel je verhaal te vertellen. 

Aan bod komen onder andere: 

Het spel, de spelers, incasseren en reageren, ensemblespel, de ruimte, speltechnieken, 

begeleidingsmethoden, tekst, improvisatie, beeldanalyse en basisdramaturgie, betekenis en 

symboliek, inspiratie, visie, speelstijlen…. 

De eerste module wordt afgesloten met een presentatie die je maakt samen met je medestudenten. 

Je werkt in groepen van 4 personen. Je maakt waar je op dat moment staat. Met alles wat je tot nu 

toe geleerd heb, wat wil je dan nu maken? 

 

Module 2: Regieverkenning 

 

In de tweede module ga je je instrumenten bewust toepassen in kleine regie oefeningen. 

In deze module leer je ook meer over het maken van een regieplan, over hoe je je ideeën en 

inspiratie omzet in een werkplan. Je leert over de tekens en codes die er zijn op de vloer en hoe je die 

naar je eigen hand kunt zetten. 

Je leert in deze module onder andere over status, ensemblespel, mise-en–scène, de verschillende 

soorten theater, de keuzes die je maakt tijdens het proces en wat daar de consequenties van zijn. 

De lessen basis dramaturgie richten zich op het werken op de vloer, praktische dramaturgie dus, en 

je leert een premisse te formuleren. 

 

Module 3: Regietoepassing 

In een periode van 7 weken en een werkweekend werk je toe naar een scène van 5 minuten. Je 

spelers zijn je medestudenten zoals jij speelt in de stukken van je medestudenten. 

We werken vanuit een bestaand stuk, dat je door de docenten aangereikt zal worden. Welk stuk je 

uit de tekst kiest is aan jou. In de scene maak je een verbinding met iets buiten het theater, 

bijvoorbeeld met beeldende kunst, een stripverhaal of een stuk muziek. 

Deze module, samen met het lesjaar, wordt afgesloten met een presentatie van alle scènes  in de 

theaterzaal van Huis van Puck. 
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6. Opbouw 2e jaar 

 
Het tweede  jaar bestaat uit 3 modules: 

 

Module 1: etude 1 - Theatermaken vanuit improvisatie 

 
In module 1 werk je aan een scene, gemaakt vanuit improvisatie. De boeken Roel Twijnstra -  

Dramatiseren, van idee tot voorstelling en André Besseling - Theater vanuit het niets bieden daarbij  

belangrijke handvatten. Je werkt in groepjes en klassikaal. Je regisseert en speelt voor en met elkaar. 
 

Module 2: etude 2 - Theatermaken met verschillende speelstijlen 

 
In module 2 wordt er dieper ingegaan op tekstbehandeling en verschillende speelstijlen. Er worden 

scènes gemaakt met bestaande tekst. Je werkt in groepjes en klassikaal. Je regisseert en speelt voor 

en met elkaar. 

 
Module 3: minivoorstelling 

 
Vanaf februari ga je aan de slag met spelers van buiten de opleiding en maak je een minivoorstelling  

van ongeveer 20 minuten. Aan het einde van het schooljaar is er het minifestival ‘De Nieuwe Golf’,  

waarin je je voorstelling toont aan publiek. 

 

 

7. Opbouw 3e jaar 

 

Het derde jaar is het afstudeerjaar. In het begin van het schooljaar presenteer je je regieplan aan de  

docenten. Als je regieplan is goedgekeurd kun je aan de slag met je groep spelers. De keuze is dat je  

zelf een groep samenstelt of dat je daadwerkelijk stage gaat lopen bij een bestaande  

amateurtheatergroep.  

Aan het einde van het schooljaar heb je een avondvullende voorstelling gemaakt die je toont aan 

publiek. 

Je examen bestaat uit de voorstelling en het mondeling examen (het eindgesprek).  Na de  

            voorstelling heb je een gesprek met de examencommissie van een uur waarin je de keuzes die je in je 

voorstelling hebt gemaakt mondeling toelicht. Dit gesprek is een essentieel onderdeel van je examen.  

           Het telt voor 50% mee voor het behalen van je diploma.  
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8. De hoofddocenten 

 

Judith Bruynzeels is in 2000 afgestudeerd aan de Academie voor Drama te Eindhoven. 
Sinds haar afstuderen heeft Judith zich steeds meer gespecialiseerd in het werken vanuit het fysiek 
en zoekt via improvisatie naar een sterke beeldtaal. Als trainer, regisseur gaat ze op zoek naar de 
kracht en kern van de speler en het materiaal. Ze is een energieke initiator . 
Ze stript de buitenkant. Het mag kwetsbaar worden. Dan wordt het spannend en echt. 
Om de beeldende taal te creëren en personages vorm te geven laat ze zich inspireren door de 
filosofie achter  Suzuki, Viewpoints, Mime en Butoh. Ze heeft zich specifiek verdiept in het werken 
vanuit Suzuki en Viewpoints middels diverse trainingen onder de SITI Company. Uit deze trainingen is 
de Extended Ensemble voortgekomen. Een groep makers, performers, acteurs uit de hele wereld , 
die binnen Europa, nieuwe verbindingen zoekt tussen theater en publiek. 
Ze heeft gewerkt bij Theater Artemis en diverse locatietheatergezelschappen als TUIG en The 
Lunatics. Onder haar eigen vlag JUDKA theatermakers heeft ze diverse jongerenproducties gemaakt, 
regisseert ze  locatievoorstellingen en creëert maatschappelijk betrokken projecten. 

“Binnen de opleiding zullen de deelnemers worden aangespoord open te staan om over de grenzen 
heen te kijken en vrij durven zijn in het zoeken naar hun eigen drijfveren. Ik wil dat ze een 
gevoeligheid ontwikkelen in het zien wat speel- en bruikbaar is wat spelers aanbieden, om daar 
vervolgens betekenis en vorm aan te geven.” 

 

Kim Sliggers is als theaterdocent afgestudeerd aan de kunstvakopleiding ArtEZ in Arnhem. Ze is 

werkzaam als speldocente en regisseuse bij diverse jeugdtheaterscholen en in het amateurtheater. In 

de voorstellingen die ze maakt laat ze zich inspireren door de wereld om haar heen en de 

voorstellingen die ze bezoekt. Theater is altijd in beweging. 

Naast het lesgeven en regisseren speelt Kim zelf in voorstellingen voor middelbare scholen en is 

actrice in trainingen voor het bedrijfsleven.  

 

Voor het Centrum voor Amateurkunst Noord Brabant, nu Kunstbalie, heeft zij lesgegeven op de 

basisopleiding voor regisseur in het amateurtheater en ook voor Kunst & Cultuur Overijssel gaf Kim 

les op de cursus theatermaken. 

Wat haar altijd erg heeft aangesproken als docent in deze cursussen is dat iedere cursist zijn eigen 

verbondenheid met het theater meeneemt. Ieder heeft zijn eigen kijk op theater en een persoonlijke 

klik met deze kunstvorm. Zij vindt het leuk om de verschillende ideeën en concepten te begeleiden 

om ze zo veel mogelijk tot hun recht te laten komen.  

“Ik vind het belangrijk dat amateurspelers goed begeleid worden. Als je de juiste techniek kunt 

inzetten is iedere speler tot prachtig spel te leiden. Daarom zal mijn focus op de opleiding liggen bij de 

verschillende coachingstechnieken die een regisseur kan gebruiken en de vraag wanneer je welke 

techniek inzet.” 

 
Patrick Feijen studeerde cultuurfilosofie en film- & opvoeringskunsten aan de Universiteit van 

Nijmegen. Later studeerde hij af als tv-scenarioschrijver aan de Scriptschool in Amsterdam. 

Recentelijk aangevuld met een Post HBO scholing Community Art bij Inholland Academy.  
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Patrick schreef scripts en teksten voor eigen groepen: de Nijmeegse muziektheatergroep Tg Crux en 

jongerentheatergroep Station2Station. Hij schreef voor beeldende theatergroepen als Danstheater 

Telder en Odd Enjinears en werkte samen met Waterlanders (als maker) en The Lunatics (als speler) 

en Vis á Vis (als technicus, dramaturg, scriptschrijver). Hij schreef soap voor tv en oa. een speelfilm 

voor een Community Art project in Nijmegen-Noord. 

Als kunstenaar verkent hij de grenzen tussen beeld & tekst. Hij exposeerde tekstfoto's op de 

expositie Nyma Revisited 11 en montageteksten in de jubileumcatalogus van kunstenaarsinitiatief' De 

Nieuwe Gang.  Patrick geeft les in dramaturgie en dramaschrijven aan jongeren en volwassenen.  

"Het gaat er niet om of iets goed of slecht is, ik vind die vraag zelden relevant op het toneel. Het gaat 

erom dat je heldere keuzes maakt, dat je weet wat je doet en waarom. Als je als maker vierkant 

achter je ideeën staat, straal je dat uit. Voor mij ben je dan al op de helft van wat theater interessant 

maakt." 
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9. Studiedossier online 

 

Het studiedossier vormt een belangrijk onderdeel van je studie. Tijdens de lessen vul je” je koffer” 

met methodes, inzichten, ervaringen.  Al deze dingen documenteer je in het studiedossier. Dit 

dossier wordt dus je persoonlijke vakkennis en daar kun je altijd weer naar teruggrijpen. 

In het studiedossier staan: 

- Verslagen van lessen 
- Verslagen van weekenden 
- verslagen van repetitieprocessen 
- Werkstukken ( bijvoorbeeld opzet van gemaakte stukken, voorstudies etc.) 
- recensies van voorstellingen, tentoonstellingen, boeken etc.  
- verslagen van coachings-/mentorgesprekken  
- activiteiten buiten de opleiding om 
- verslagen van de ontwikkeling van de eigen fascinatie, eigenheid en kwaliteit als maker. 
(Krantenknipsels, foto’s, teksten, gedachten etc.) 
- POP ( 2e helft van het jaar) 

Het studiedossier staat online in een beveiligde omgeving. De lesverslagen worden per toerbeurt 
gemaakt en die zullen dus voor iedereen die met de opleiding te maken heeft toegankelijk zijn. 
De rest is je persoonlijke archief. Alleen de hoofddocenten en de coördinator van de opleiding zullen 
inzicht hebben in je persoonlijke studiedossier. 

 

10. Kosten 
 

● Selectiedag: € 50,- 

● Eerste/tweede jaar: per september 2019: € 1.800,- 

● Stagejaar: per september 2019: € 950,- (deelnemer)en € 850,- (theatergroep waar je stage 

loopt) 

● Totale studiekosten per september 2019: € 5.450,- 

 

Termijnbetaling is mogelijk in overleg met de opleiding.  

Bij tussentijdse beëindiging van een schooljaar is terugbetaling van het lesgeld voor dat schooljaar 

niet mogelijk. 

 

De opleiding is een particuliere kaderopleiding. De opleiding komt niet in aanmerking voor 

studiefinanciering. De kosten zijn wel aftrekbaar van de belasting. 

In sommige bijzondere gevallen kan er een subsidie aangevraagd worden bij bijvoorbeeld Gemeente 

of Provincie. Het is aan de deelnemer zelf om dit uit te zoeken en actie in te ondernemen. Vanuit de 

opleiding kan er wel ondersteuning komen in de vorm van aan te leveren stukken en advies.  
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