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WERKPROGRAMMA 
Commissie: ‘Versterking kennis geschiedenis 

voormalig Nederlands-Indië’ 

De commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië’ draagt 
met haar werk bij aan de doelstellingen van de Collectieve Erkenning- een extra 
impuls 2021-2024 vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 



1 

Inhoudsopgave 

1. Inleiding ----------------------------------------------------------------------- 2 

2. Commissieopdracht ----------------------------------------------------------- 3 

3. Uitgangspunten & kaders ----------------------------------------------------- 4 

3.1. Duurzaam karakter

3.2. Meerdere perspectieven

3.3. Betrekken van het veld
3.4. Aansluiting met andere relevante ontwikkelingen

4. Route naar advies ------------------------------------------------------------- 6 

4.1. Aanvullende inventarisaties en activiteiten

4.2. Toetsen van de conceptadviezen
4.3. 1e adviesrapport

Dit betreft een verkorte versie van het werkprogramma. 



2 

1. Inleiding

De commissie ‘Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië’ is op 25

oktober 2021 door de staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport (VWS) geïnstalleerd. De commissie heeft tot taak om de staatssecretaris van VWS te

adviseren over hoe kennis over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië duurzaam

kan worden verankerd in de Nederlandse samenleving.

Voor u ligt het werkprogramma 2021/2022 waarin wordt beschreven op welke wijze de 

commissie invulling geeft aan haar opdracht. De commissie kiest voor een pragmatische 

aanpak om tot advisering te komen. Er wordt met name gekeken naar wat al beschikbaar 

is, hoe bestaand materiaal beter afgestemd en ontsloten kan worden, waar leemtes zitten 

en waar wellicht nieuwe initiatieven nodig zijn.  

In dit werkprogramma schetst de commissie als eerst de uitgangspunten. Dat is nodig om 

de kaders vast te stellen waarbinnen de commissie haar opdracht uitvoert. Daarna wordt 

een aantal stappen uitgewerkt waar aanvullende inventarisaties en activiteiten naar 

leemtes, kansen en mogelijkheden worden beschreven. De commissie geeft vervolgens 

weer hoe de uitgewerkte conceptadviezen getoetst en afgestemd worden met het veld. Tot 

slot worden onderdelen als communicatie, planning en begroting kort beschreven.  

Achtergrondinformatie: Sinds 2017 voert de overheid een beleid van een ‘collectieve 

erkenning van de Indische gemeenschap’ in Nederland. Dit beleid heeft betrekking op onder 

meer de Indische, Molukse, Papoea en Chinees-Indische gemeenschappen. In 2020 is er 

door het Kabinet een extra impuls aan dit belangrijke onderwerp gegeven door € 20,4 

miljoen beschikbaar te stellen. Deze impuls heeft als doel de waardering voor de Indische 

identiteit en het erfgoed verder zichtbaar te maken en de kennis over de geschiedenis van 

voormalig Nederlands-Indië te vergroten. De besteding van deze middelen dient aan te 

sluiten bij de wensen en gevoelens van de bevolkingsgroepen die als gevolg van de 

Nederlands-Indische geschiedenis in Nederland wonen.  

Daarom heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van deze gemeenschapen en een 

raadpleging uitgevoerd. Uit de gesprekken en de raadpleging komt educatie over de 

geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië, in al haar verschillende perspectieven, naar 

voren als prioriteit.  

De Staatssecretaris van VWS wil dan ook bevorderen dat de kennis over de geschiedenis 

van voormalig Nederlands-Indië binnen het formele onderwijs, maar zeker ook daarbuiten, 

tot leven wordt gebracht. Met als doel dat in de Nederlandse samenleving de kennis over, 

het inzicht in en het begrip over deze geschiedenis worden vergroot.  
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2. Opdracht aan de commissie 

De commissie heeft tot taak adviezen uit te brengen over hoe de kennis over de 

geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië duurzaam kan worden verankerd in de 

Nederlandse samenleving.   

 

De opdracht kent de volgende onderdelen:  

 Als startpunt voor het werk van de commissie is een inventarisatie uitgevoerd naar 

het huidige aanbod op het gebied van educatie over de geschiedenis van voormalig 

Nederlands-Indië (zowel binnen het reguliere onderwijssysteem als daarbuiten).  

Op basis van deze inventarisatie identificeert de commissie de leemtes in het 

aanbod en betrekt daarbij de vraag / behoeften in het veld. Vervolgens adviseert de 

commissie over de te nemen maatregelen om het gebruik van het huidige 

educatieve aanbod binnen en buiten het reguliere onderwijs te verbeteren. Daarbij 

richt de commissie zich ook op de vraag hoe dit aanbod op een aantrekkelijke en 

slimme manier toegankelijk kan worden gemaakt voor docenten en instellingen die 

zich bezighouden met onderwijs, culturele en museale activiteiten. 

 De commissie adviseert over eventueel aanvullende maatregelen die de kennis 

over, het inzicht in en het begrip over de geschiedenis over voormalig Nederlands-

Indië kunnen vergroten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 

maatregelen gericht op educatie binnen het reguliere onderwijs (waarbij 

rekenschap wordt gegeven van de huidige curriculumbijstelling in het funderend 

onderwijs) en maatregelen gericht op educatie op andere manieren, gericht op een 

algemeen publiek. Een belangrijk uitgangspunt is dat deze maatregelen een 

duurzaam karakter hebben en verschillende perspectieven waarborgen. 

 De commissie adviseert bij de voorgestelde maatregelen onder 2 en 3 over de wijze 

van implementatie, zoals het proces, de activiteiten, planning, het budget, de 

stakeholders, mogelijke risico’s en kansen en haalbaarheid van de maatregelen op 

korte en lange termijn.  
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3. Uitgangspunten & kaders

De commissie heeft duiding gegeven aan de opdracht. Op basis van inhoudelijke discussie

kan de commissie zich vinden in de opdracht en neemt deze als uitgangspunt. Het verdere

operationaliseren van het werkprogramma is een dynamisch proces dat de komende

periode nog wordt uitgevoerd. Het is echter belangrijk om een aantal termen en

uitgangspunten uit de opdracht te verduidelijken. Het gaat met name over wat de

commissie verstaat onder duurzaamheid en hoe meerdere perspectieven in de maatregelen

kunnen worden gewaarborgd. Daarnaast wordt er in de opdracht expliciet gevraagd hoe de

commissie het veld betrekt en rekening houdt- en verbinding legt- met ontwikkelingen in

de samenleving waaronder in de onderwijssector, in de sector van oorlogsgetroffenen en

herinnering Tweede Wereldoorlog. De commissieleden hebben in meerdere sessies deze

vragen bediscussieerd en komen tot de volgende uitwerking.

3.1. Duurzaamheid  

De maatregelen waar de commissie over adviseert moeten een duurzaam karakter hebben. 

Op basis van meerdere discussies concludeert de commissie dat duurzaamheid  met name 

ligt in langdurige vindbaarheid en toegankelijkheid van het educatieve materiaal dat voldoet 

aan bepaalde kwaliteitsnormen. Er zijn weliswaar kwaliteitsnormen vastgesteld in het 

regulier onderwijs maar daarbuiten zijn er weinig tot geen kwaliteitsnormen. Het gevolg 

hiervan is dat er een versnippering ontstaat, maar vooral dat dit educatieve materiaal niet 

altijd kritisch in elkaar is gezet en men vaak in clichés blijft steken. De commissie 

formuleert daarom kaders voor de kwaliteitsnormen en toetst deze bij de deskundigen. 

Daarbij sluit de commissie zoveel mogelijk aan bij de kwaliteitsnormen in het regulier 

onderwijs. De commissie adviseert vervolgens hoe duurzaamheid, en daarmee ook 

kwaliteit, geborgd kan worden in de adviezen en de te nemen maatregelen.  

3.2. Meerdere perspectieven  

De commissieleden zijn in gesprek gegaan om helder te krijgen over welke geschiedenis 

het gaat en hoe meerdere perspectieven in de adviezen gewaarborgd kunnen worden. In de 

gesprekken van de staatssecretaris van het min. van VWS met de stakeholders in 

Nederland kwam naar voren dat ‘hun’ geschiedenis weinig gekend werd in  Nederland en dat 

deze in het regulier onderwijs en daarbuiten een plaats diende te hebben. Die stakeholders 

en hun geschiedenis wordt hier als uitgangspunt genomen. De commissie schetst wie deze 

stakeholders zijn en om welke historische periode het gaat.   

Als stakeholders worden gedefinieerd ‘mensen die als gevolg van de postkoloniale migratie 

vanuit Indonesië in Nederland zijn terecht gekomen’. In Nederland vormen de stakeholders 

verschillende gemeenschappen en hebben ook verschillende migratiegeschiedenissen. De 

commissie kiest ervoor om differentiatie binnen de ‘stakeholders’ te erkennen en te 

benoemen. Het gaat in ieder geval om Indische-Nederlanders, Molukkers, Papoea’s en 

Chinees-Indische personen.  

In het verlengde van de verschillen tussen gemeenschappen van stakeholders moet er een 

onderscheid gemaakt worden in historische periodes. Dit is relevant omdat sommige delen 

van geschiedenisonderwijs meer op de ene periode betrekking zullen hebben dan de andere 

en deze periodes ook voor de verschillende stakeholders een ander verloop of  andere 

accenten hadden. Ook hier neemt de commissie de opdracht en het bredere kader van 

collectieve erkenning als uitgangspunt. De commissie onderscheid hierbij de postkoloniale 

migratie, die voor elk van de stakeholders anders verliep wat betreft tijd, reden, manier, 

verwachtingen en integratie. De periode die daaraan voorafging was het  einde van de 

koloniale periode (1942-1949/1962). Dit was het historische kantelpunt waardoor de 

stakeholders uiteindelijk naar Nederland kwamen. De derde en laatste periode die de 
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commissie onderscheidt betreft de koloniale tijd. Ook deze periode heeft  voor de 

verschillende stakeholders een andere betekenis gehad. 

Tijdens haar werkzaamheden zal de commissie verder uitwerken hoe aan deze meerdere 

perspectieven bij haar adviezen aandacht besteed kan worden.  

3.3. Betrekken van het veld  

De commissie vindt het belangrijk om de opdracht in samenspraak met relevante 

organisaties en instellingen, in het bijzonder de Indische, Molukse, Papoea’s en Chinees-

Indische gemeenschappen en jongeren ten uitvoering te brengen. De commissie haalt de 

benodigde inzichten en perspectieven op door o.a. in gesprek te gaan met de leden van de 

Ronde Tafel (Indisch Platform, Indisch Herinneringscentrum, Stichting Beheer Sophiahof, 

Molukse Historisch Museum, Stichting Nationale herdenking 15 augustus 1945 en Pelita) en 

door het organiseren van één tot drie symposiums in 2022. In deze symposiums 

presenteert de commissie haar conceptadviezen over de maatregelen die vervolgens met 

de belangenorganisaties, jongeren, docenten, instellingen en andere geïnteresseerden 

zullen worden besproken.  

De commissie organiseert voorts focusgroep sessies om jongeren te betrekken bij haar 

conceptadviezen. De focus ligt op jongeren tussen 16 en 25 jaar. De sessies zijn driedelig. 

Ten eerste wil de commissie achterhalen wat jongere generaties met ‘roots’ in de 

geschiedenis van Nederlands-Indië belangrijk vinden dat er over hun geschiedenis wordt 

verteld. Ten tweede wil de commissie achterhalen wat voor de jongere generaties zonder 

connectie met de geschiedenis van Nederlands-Indië een trigger kan zijn om wat van die 

geschiedenis te willen weten. Ten derde wil de commissie inzicht krijgen in hoe jongeren 

informatie verzamelen en verwerken. Daarbij kan gedacht worden aan sociale media, 

netwerkvorming en verwantschap voelen met eigen geschiedenis.  

3.4. Aansluiting met andere relevante ontwikkelingen   

Een aantal (niet limitatieve)  ontwikkelingen zijn relevant voor het werk van de commissie, 

namelijk: 

 Het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in

Indonesië, 1945-1950’. Het onderzoek wordt op 17 februari 2022 gepubliceerd.

 Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Het adviescollege heeft de opdracht

om een dialoog te organiseren over het Nederlands Slavernijverleden. Uitkomsten

adviescollege dialooggroep slavernijverleden. Het advies wordt uiterlijk voor 1 mei

2022 gepubliceerd.

 En in het verlengde daarvan, recente maatschappelijke discussies over slavernij en

koloniaal verleden zoals Black Lives Matters.

 Curriculumcommissie. Deze commissie brengt haar tussenadvies IV in juni 2022

uit.

 De commissie voert daarnaast (afstemmings)gesprekken met het ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en SLO (Stichting Leerplan en

Ontwikkeling) om aansluitingen met het huidige curriculum te verkennen.

Tijdens de aanvullende inventarisaties onderzoekt de commissie waar raakvlakken liggen 

met  bovengenoemde ontwikkelingen en hoe hiermee verbinding gelegd kan worden.  Er is 

door de commissie een overzicht samengesteld van relevante onderzoeken, 

tentoonstellingen, ontwikkelingen en bijeenkomsten. Deze  wordt periodiek geüpdatet met 

vervolgstappen.  
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4. Route naar advies  

De bovengenoemde uitgangspunten en kaders vormen de basisprincipes waarop de 

commissie haar werkzaamheden baseert. Om tot advisering te komen voert de commissie 

als eerste een aanvullende inventarisatie en activiteiten uit om de verdere leemtes, kansen 

en verbetermogelijkheden in kaart te brengen. Daarna formuleert de commissie de 

conceptadviezen die besproken en getoetst worden bij de relevante organisaties. Tot slot 

schrijft de commissie haar 1e adviesrapport en biedt dit uiterlijk vóór 1 juli 2022 aan de  

staatssecretaris van VWS aan. Hieronder worden deze stappen nader toegelicht:  

 

4.1. Aanvullende inventarisaties naar leemtes, kansen en verbetermogelijkheden 

Om de commissie te faciliteren heeft het onderzoeksbureau Panteia een inventarisatie - in 

opdracht van het min. van VWS- uitgevoerd naar het huidige educatieve aanbod. In deze 

inventarisatie is onderzocht welke vormen van educatie plaatsvinden, hoe dit gebeurt, 

welke inhoud wordt belicht en waar de verbetermogelijkheden zijn. De inventarisatie van 

Panteia geeft een redelijk beeld van de leemtes en verbetermogelijkheden in het huidige 

educatieve aanbod maar kent ook zijn beperkingen. Er is bijvoorbeeld in de inventarisatie 

onvoldoende aandacht besteed aan de perspectieven van jongeren. Daarnaast  richt het  

zich met name op het vak geschiedenis. De commissie acht het daarom noodzakelijk om 

een aanvullende inventarisatie te (laten) doen om enerzijds verdere leemtes in kaart te 

brengen en anderzijds kansen en mogelijkheden- die tot maatregelen leiden- te 

identificeren. Hieronder wordt toegelicht welke aanvullende inventarisaties en activiteiten 

de commissie nodig acht, en waarom:  

 

4.1.1. Verbreden vakkenpakket: In de inventarisatie van Panteia is alleen naar het 

curriculum en materiaal voor het schoolvak geschiedenis gekeken. Er wordt echter 

in de andere vakken, zoals Nederlands, Maatschappijleer, 

Maatschappijwetenschappen, Aardrijkskunde, Mens & Maatschappij en 

Burgerschap ook aandacht besteed aan Nederlands-Indië. De commissie gaat in 

kaart brengen wat er bij deze vakken in primair, voortgezet (en hoger) onderwijs 

gebeurt en wat de eventuele kansen en mogelijkheden zijn voor uitbreiding naar 

andere curricula. Het identificeren van kansen en mogelijkheden richt zich 

nadrukkelijk ook op de behoefte van docenten. Omdat de inventarisatie van 

Panteia al veel heeft opgeleverd en er bij de andere vakken minder zal gebeuren 

dan bij geschiedenis, gaat de commissie deze inventarisatie zeer doelgericht 

invullen. Er wordt gewerkt met interviews en focusgroepen.  

 

4.1.2. Nascholing en lerarenopleiding: De commissie inventariseert  leemtes, 

kansen en mogelijkheden in nascholing voor leraren en bij relevante 

lerarenopleiding. Docenten (geschiedenis) krijgen namelijk tijdens hun opleiding 

weinig informatie aangeboden over de geschiedenis van voormalig Nederlands-

Indië. Ook biedt het curriculum weinig houvast. Nascholing van leraren en 

lerarenopleidingen voor docenten lijken een goed houvast te bieden om kennis 

over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië te verdiepen en te 

verbreden. De commissie inventariseert het huidige aanbod van  nascholing voor 

leraren  en relevante lerarenopleidingen. Mogelijk ontwikkelt de commissie 

vervolgens een format of voorstel voor nascholing.  

 

4.1.3. Kwaliteitseisen educatief aanbod: Uit de inventarisatie van Panteia blijkt dat 

er veel initiatieven en materiaal beschikbaar is voor educatieve doeleinden. Dit 

aanbod (e.g. lesmateriaal, onderwijsprogramma’s o.a. in musea en 

tentoonstellingen) is echter versnipperd en het is onduidelijk wat de kwaliteit van 

dit materiaal is, zowel didactisch als inhoudelijk. De commissie inventariseert 
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welke key principles oftewel kwaliteitseisen kunnen worden vastgesteld ten 

behoeve van educatief materiaal zowel binnen als buiten het regulier onderwijs. 

Daarbij kan gedacht worden aan kwaliteitseisen ten aanzien van inhoud (wat wordt 

er verteld), bronnenkritiek (zowel geschreven als visueel), didactiek en 

presentatie. het uitgangspunt is om de huidige kwaliteitseisen van het regulier 

onderwijs te volgen. De  commissie voert gesprekken met SLO en met het min. 

van OCW om aan te sluiten bij de meest recente ontwikkelingen. Daarnaast 

schetst de commissie de kaders voor  relevante kwaliteitseisen die vervolgens 

getoetst zullen worden bij de deskundigen in het veld.   

Als verlengstuk van de key principles inventariseert de commissie welk bestaand 

educatief aanbod voldoet aan deze kwaliteitseisen. Vervolgens zal worden bekeken 

of het zinvol is dit overzicht (het liefst) via een bestaand online platform 

beschikbaar te stellen aan docenten en instellingen die zich bezighouden met de 

culturele en museale activiteiten. 

4.1.4. Erfgoed: (educatief) programma, personeel, publiek, partners  

Musea en erfgoed zijn belangrijke vindplaatsen en vertolkers van  de geschiedenis 

van voormalig Nederlands-Indië. Het behoudt deze geschiedenis en ontsluit kennis, 

objecten en ervaringen voor een breed publiek. Hoe kunnen musea en 

erfgoedinstellingen deze kennis verduurzamen? Tentoonstellingen over dit 

onderwerp zijn meestal van korte duur, waarbij werkgroepen, professionals en 

experts tijdelijk worden ingevlogen. Op dit moment worden verschillende tijdel ijke 

tentoonstellingen voorbereid (o.a. bij het Rijksmuseum), en zijn er, of worden er 

semipermanente tentoonstellingen ontwikkeld, waarbij de geschiedenis van 

Nederlands-Indië onderdeel is van een presentatie die een breder thema behelst, 

zoals de Canon van Nederland (Nederlands Openluchtmuseum) of het Nederlands 

koloniaal verleden (o.a. Verzetsmuseum Amsterdam). De commissie zal een 

inventarisatie (laten)maken van hoe musea en erfgoedinstellingen deze 

geschiedenis borgen, welke ambities zij nastreven en waar hiaten en uitdagingen 

zijn? We kijken hierbij naast het educatief aanbod (programma), ook naar het 

bereiken en betrekken van publiek, het realiseren en verduurzamen van 

samenwerking met partnerinstellingen, en representatie en kennis van personeel.  

Belangrijk om in het oog te houden dat er op dit moment en de komende jaren 

veel gebeurt rondom koloniale geschiedenis (cf. oprichting Nationaal 

Slavernijmuseum circa 2025) en dat de vraag naar verduurzaming van kennis 

rondom de geschiedenis van Nederlands-Indië een grotere vraag behelst naar 

verduurzaming van kennis rondom koloniale geschiedenis bij culturele instellingen.  

4.1.5. Dialoogtafels 

Dialoogtafels kennen we van Keti-Koti en gesprekken over slavernij. Deze brengen 

mensen bij elkaar die ‘normaal’ elkaar niet zouden tegenkomen en stimuleren 

wederzijds begrip en inzichten. We willen deze methode gebruiken om vanuit 

verschillende, soms botsende beroepsmatige en maatschappelijke perspectieven 

meer zicht te krijgen op de manier waarop het Nederlands-Indische verhaal verteld 

kan worden. Bij een dialoogtafel worden deskundigen uitgenodigd uit het 

onderwijs, onderzoek (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk), journalisten, 

kunstenaars, online platforms, activisten. Bij voorkeur worden mensen als koppel 

bij elkaar aan tafel gezet om met elkaar van gedachten te wisselen die elkaar 

beroepsmatig niet snel zouden ontmoeten. Het doel is een antwoord te krijgen op 

de vraag hoe je vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende 

benaderingen een synergie kunt creëren om de geschiedenis van Nederlands-Indië 

te vertellen. Op grond van de ervaringen met dialoogtafels inventariseert de 
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commissie hoe deze op een structurele manier geborgd kan worden in de 

samenleving.  

4.1.6. Focusgroep sessies 

Doelstelling van de gesprekken met jongeren van circa 16 tot 25 jaar is tweeledig. 

Ten eerste willen we achterhalen wat jongere generaties met ‘roots’ in de 

geschiedenis van Nederlands-Indië (Indische Nederlanders, Molukkers, Papoea’s, 

Chinees-Indische jongeren) belangrijk vinden dat er over hun geschiedenis wordt 

verteld. Ten tweede willen we achterhalen wat voor jongere generaties zonder 

connectie met de geschiedenis van Nederlands-Indië een trigger kan zijn om wat 

van de Nederlands-Indische geschiedenis te willen weten. 

Daarnaast worden gesprekken georganiseerd met deelnemers van meerdere 

generaties. De achterliggende vraag hierbij is hoe kennis over de geschiedenis van 

Nederlands-Indië al dan niet door de generaties heen is doorgeven, of en zo ja, 

welke breuken en ook schakels in deze overdracht zijn aan te wijzen. Inzicht over 

hoe bepaalde kennis binnen de gemeenschappen zelf is overgedragen is van 

belang voor het duurzaam kunnen verankeren van historische kennis en geeft aan 

waar nog extra inzet nodig kan zijn. 

4.2. Toetsen van de conceptadviezen  

De bevindingen van o.a. de aanvullende inventarisaties en observaties worden gebundeld, 

kansen en mogelijkheden geïdentificeerd. Deze worden vervolgens vertaald naar 

conceptadviezen die een bijdrage moeten leveren aan de verankeren van geschiedenis in 

de samenleving. Er vindt ook een toetsing plaats op de uitgangspunten en kaders van de 

commissie.  

Er vindt ook een afstemmingsronde plaats met het ministerie van VWS en (waar nodig) 

OCW. De commissie organiseert verder een landelijk symposium om de conceptadviezen te 

toetsen bij de relevante belangenorganisaties, jongeren, instellingen, docenten en andere 

geïnteresseerden. De uitkomsten van het symposium worden nader geïntegreerd in de 

adviezen. De commissie schetst tot slot per advies op hoofdlijnen de wijze van 

implementatie waarbij het proces, de stakeholders, mogelijke risico’s, kansen en 

haalbaarheid van de te nemen maatregelen op korte en lange termijn worden uitgewerkt.  

4.3. Adviesrapport  

Het 1e adviesrapport wordt uiterlijk vóór 1 juli 2022 aan de staatssecretaris van het min. 

VWS aangeboden. Dit rapport behelst advies over te nemen maatregelen ter verbetering 

van het huidige educatieve aanbod, eventueel aanvullende maatregelen en de wijze van 

implementatie. Hierin wordt ook de planning en begroting tot aan het 2e advies beschreven. 




