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> Over dit project 
Werken aan een project doe je vaak met verschillende mensen gedurende een langere 
periode. Dit omdat het vaak niet haalbaar is om alles alleen te doen.  
 
Aan dit project werk je in een projectgroep. De projectgroep bestaat uit vier personen. 
Daarbij werk je aan de volgende doelstellingen. 
 

 

• Je kunt je inleven in andermans omstandigheden. 

• Je kunt informatie verzamelen. 

• Je kunt een inventarisatie geven van de wensen van de doelgroep. 

• Je kunt mensen uit hun isolement halen. 

• Je kunt een activiteitenprogramma maken. 

• Je kunt de activiteiten in een duidelijke vorm aanbieden. 

• Je kunt het programma beschrijven in een plan van aanpak voor uitvoerenden. 

• Je kunt voorstellen doen om taalstimulatie te koppelen aan een activiteit. 
 
Naast de producten die de opdrachtgever vraagt lever je bij je docent ook een persoonlijk 
verslag in. In dit persoonlijk verslag is opgenomen: 

• plan van aanpak 

• takenlijstjes 

• logboek 

• reflectie volgens de STARR-methode. 
 

 
 

Doelstellingen  

Werkmodel 5: 
Woordenlijst 

Taal Taal Taal Taal

• Neem dit project door en onderstreep de woorden die je niet kent. 

• Neem deze woorden over in je woordenlijst en zet de betekenis erbij. 

• Nieuwe, onbekende woorden die je tegenkomt tijdens dit project voeg je toe aan de 
woordenlijst. 

• Na afloop van het project neem je dit overzicht op in je taalportfolio. 
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> Casus 

 

 

Mayra op gesprek bij de afdeling Sociale Zaken. 

 

> Opdrachtgever 
 
De opdrachtgever is de afdeling Sociale Zaken van de gemeente. Veel jongvolwassenen 
die later naar Nederland zijn gekomen, hebben een bijstandsuitkering en worden in hun 
traject begeleid door deze afdeling. Maar door de vele Wwb (Wet werk en bijstand)-
aanvragen is er geen tijd om deze jongeren te begeleiden bij hun problematiek. De 
afdeling Sociale Zaken ziet hiervan echter de noodzaak wel in en vraagt jullie hulp. 
Je docent/begeleider treedt in de plaats van de opdrachtgever bij dit project. Als je vragen 
hebt voor de opdrachtgever, kun je deze dus aan de docent/begeleider stellen. 
 

 
Mayra is een vrouw van 20 jaar die op jonge leeftijd (11 jaar) met haar ouders 
naar Nederland is gekomen. Zij heeft voortgezet onderwijs genoten in 
Nederland en dit met een diploma afgesloten. Toch heeft Mayra moeite met 
werk vinden. Zij heeft enkele korte baantjes gehad, maar is alweer een tijd thuis
Ook heeft ze weinig sociale contacten. Mayra heeft weinig vrienden 
overgehouden van haar schooltijd en vindt het moeilijk om nieuwe contacten te 
maken. Door het missen van werk dreigt Mayra te vereenzamen. Zij probeert 
wel te solliciteren, maar heeft nog steeds moeite met Nederlands. Dat 
belemmert haar ook bij het schrijven van sollicitatiebrieven.  
Er zijn meer jongeren die last hebben van deze problemen. De gemeente wil 
hieraan iets doen en roept jullie hulp in. 

De opdracht 
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> Omschrijving opdracht 
 
Jullie werken bij de stichting Boog. Als projectgroep krijgen jullie de opdracht de afdeling 
Sociale Zaken te ondersteunen. De stichting heeft veel ervaring met verschillende culturen 
in de samenleving. Daarom krijgen jullie de opdracht om een activiteit voor deze 
doelgroep te organiseren. 
De activiteit sluit aan bij de behoeften van de doelgroep, richt zich op bewegen en richt 
zich er ook op om de taalvaardigheid van de deelnemers te verbeteren. Een deel van de 
activiteit wordt als afsluiting uitgevoerd. 

> Producteisen  
 
Het activiteitenplan bevat: 
• omschrijving van de doelgroep 

• verantwoording van de gemaakte keuze van deze activiteit: 

•  Op welke wijze sluit deze activiteit aan bij de doelgroep? 

•  Op welke wijze is deze activiteit gericht op bewegen? 

•  Op welke wijze wordt gewerkt aan de taalvaardigheid vergroten? 

• beschrijving van de activiteit 

• planning en taakverdeling 

• kostenoverzicht 

• uitleg van de activiteit. 
 
De uitgewerkte activiteit is geordend in een stevige map. 
De bewegingsactiviteit sluit aan bij de wensen en behoeften van de doelgroep. 
De bewegingsactiviteit vergroot de taalvaardigheid van de doelgroep. 
 
Uitvoering activiteit 
15 minuten van de gekozen bewegingsactiviteit wordt met de klas uitgevoerd. In dit 
gedeelte komt het taalontwikkelingsonderdeel duidelijk naar voren. 

 
Wandelen met gps. 
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> Het project 

 
Lees eerst het project helemaal door. Begin daarna met de uitwerking van het 
project zoals in dit boek beschreven wordt. 

Stel samen een plan van aanpak op voor het hele project. Zorg dat het plan van aanpak 
niet meer dan twee A4’tjes lang is. Werk de volgende punten uit:  
 
1. Aanleiding of probleemstelling 

Hierbij geef je antwoord op de volgende vraag: ‘Waar loopt de opdrachtgever 
tegenaan?’ 

2. Doelstellingen van de opdrachtgever 
Behandel hier de vraag: ‘Wat wil de opdrachtgever bereiken met het product dat je 
voor hem/haar maakt?’ 

3. Beschrijving van de opdracht 
Ga in op de vraag: ‘Wat wordt er als resultaat verwacht, hoe moet het worden 
opgeleverd, aan welke eisen moet de opdracht voldoen?’ 

4. Betrokken partijen (samenwerkingscontract) 
Je werkt samen met meerdere mensen in de projectgroep. Maak afspraken over de 
werkwijze en leg deze vast in een samenwerkingscontract. 

5. Activiteitenlijst 
Maak een overzicht van de activiteiten die je voor dit project gaat doen.  

6. Planning en afspraken 
Maak een planning voor de activiteiten die jullie gaan doen en verdeel daarbij de taken. 
Houd de opleverdatum goed in de gaten en maak afspraken over wie wat wanneer 
klaar moet hebben. 

Laat je plan van aanpak goedkeuren door je docent/begeleider. 
 
Maak een begin met het schrijven van je logboek:  

• Hoe is het samenwerken verlopen? Wat ging er goed en wat ging er niet goed? 
• Wat was jouw bijdrage aan het geheel? In hoeverre ben je hier tevreden over? 

• Heb je alles kunnen zeggen wat je wilde? 

• Hebben jullie duidelijke afspraken gemaakt en hoe is dit gegaan? 

 
Lees eerst de opdrachten uit het vooronderzoek door en vul vervolgens de activiteitenlijst 
in. Begin daarna met het onderzoek. Het vooronderzoek bestaat uit verschillende 
onderdelen. 
  
1. Doelgroep 

• Verdiep je in de werkwijze van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente waar je 
woont of waar je roc staat.  

• Maak een doelgroepanalyse van de doelgroep jongvolwassenen met een 
taalachterstand. 

• Beschrijf de kansen, mogelijkheden en beperkingen van deze doelgroep. 

• Geef een overzicht van de wensen en behoeften van jongvolwassenen met een 
bijstandsuitkering. 

• Verdiep je in wat zij willen en wat de belemmeringen zijn om deze wensen uit te 
voeren. 

Plan van aanpak 

Werkmodel 2: 
Samenwerkings-
contract 

Werkmodel 1: 
Logboek 

Vooronderzoek 

Werkmodel 4: 
Doelgroepanalyse 
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• Interview twee jongvolwassenen die een bijstandsuitkering krijgen (dit mogen 
mannen en vrouwen zijn). 

 
2. Bewegingsactiviteiten 

• Maak een lijst van tien verschillende 
bewegingsactiviteiten voor binnen en voor buiten. 

• Noteer bij iedere activiteit: 
– Voor welke doelgroep is de activiteit geschikt? 
– Op welke wijze is de activiteit gericht op bewegen? 
– Op welke wijze vergroot de activiteit de 

taalvaardigheid? 
 
3. Taalstimulering 

• Zoek op internet op wat taalstimulering inhoudt. 

• Zoek minimaal drie taalstimuleringsprogramma’s en 
onderzoek die op onderdelen die kunnen aansluiten 
bij deze doelgroep. 

 
4. Activiteit 

• Voor de activiteit heb je geld nodig, daar maak je 
een begroting voor. Zoek op internet naar 
begrotingen voor verschillende activiteiten. 

> Takenlijst 
 
Maak een takenlijst voor het vooronderzoek. Geef aan wie wat precies gaat doen en maak 
hiervoor een planning. Vul de gegevens in de tabel hieronder in. 
 

Bespreek je takenlijst met je docent/begeleider en laat deze goedkeuren. Als de 
takenlijst is goedgekeurd, dan doe je het onderzoek. Laat dit gemaakte onderzoek 
ook beoordelen door je docent/begeleider. 
 
Werk je logboek bij.  

• Hoe vind je dat het verdelen van de activiteiten is gegaan?  

• Is het gelukt om een goede verdeling van werk te maken? 
• Hoe verliep de uitvoering van de opdrachten? Hebben jullie voldoende 

informatie verzameld? 

• Wat was jouw rol in het geheel en hoe vond je dat? 

Takenlijst: 
Zie website 
www.factor-e.nl 

Taak Wie? Wanneer af? Benodigdheden Gedaan 
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Maak op basis van jullie vooronderzoek een keuze voor een geschikte bewegingsactiviteit 
die aansluit bij de doelgroep. Beslis op welke manier tijdens de activiteit aan 
taalstimulering gewerkt wordt. 
     
Maak nu de opzet voor de bewegingsactiviteit, met daarin: 

• omschrijving van de doelgroep 

• omschrijving van de activiteit 

• verantwoording van de gemaakte keuze van de activiteit: 
– Op welke wijze sluit deze activiteit aan bij de doelgroep? 
– Op welke wijze is deze activiteit gericht op bewegen? 
– Op welke wijze wordt gewerkt aan het vergroten van de taalvaardigheid? 

• planning en taakverdeling 

• kostenoverzicht 

• uitleg van de activiteit. 
Werk de activiteit uit volgens het werkmodel Activiteitenplan.  

Let erop dat jullie ontwerp aansluit op de eisen van de opdrachtgever en 
presenteer dit ontwerp aan je docent/begeleider. 
 
Werk je logboek bij. Hoe verliep het vooronderzoek (het analyseren van de 
situatie)?  
Als het ontwerp is goedgekeurd, kun je de map met daarin de activiteit maken.  

 
Voer minimaal 15 minuten je activiteit uit met je klas. In dit gedeelte komt ook het 
taalontwikkelingsonderdeel naar voren. 
 
Vermeld in onderstaand overzicht hoe de taken verdeeld worden en wat het tijdpad 
hiervan is. Vergeet niet het overzicht bij te houden als er taken gedaan zijn. 
 

Ontwerp 

Werkmodel 3: 
Activiteitenplan 

Uitvoeren 

Taak Wie? Wanneer af? Benodigdheden Gedaan 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




