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Inleiding 

 

In deze brochure vind je gedetailleerde informatie over het toelatingsonderzoek van HBO Drechtsteden. Dit 
onderzoek is beter bekend onder de naam 21+ toets. 

Deze brochure geeft informatie over de 21+ toets. Neem desgewenst contact op met het secretariaat van HBO 
Drechtsteden, telefoon: 088 6577600 of email: info@hbodrechtsteden.nl.  

Het postadres van HBO Drechtsteden: Achterom 103, 3311 KB Dordrecht. 

De inhoud van deze infowijzer is vastgesteld door de examencommissie van HBO Drechtsteden. 
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1. Toelating tot het HBO 

 

Om toegelaten te worden tot een hbo-opleiding moet je beschikken over een havo-, vwo- of mbo-diploma 
niveau 4 of een daaraan gelijkwaardig ander erkend Nederlands of buitenlands diploma. 

Met een mbo-opleiding niveau 4 wordt bedoeld een diploma erkend door OCW op basis van de Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs (WEB) voor een middenkader- of specialistenopleiding (niveau 4). 

Wanneer je bij aanvang van de opleiding niet beschikt over een van deze diploma’s en je bent bij aanvang van 
de opleiding 21 jaar of ouder dan kun je deelnemen aan een toelatingsonderzoek, de 21+ toets. Deze toets is 
bedoeld om na te gaan of je, ondanks het ontbreken van de vereiste vooropleiding, toch over voldoende kennis 
en vaardigheden beschikt om een hbo-opleiding te volgen. 

Als je wilt nagaan of het diploma dat je hebt gelijkwaardig is aan het havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4, meld 
je dan tijdig aan bij HBO Drechtsteden. Zorg ook dat je meteen een gewaarmerkte kopie van het diploma en de 
cijferlijst naar info@hbodrechtsteden.nl stuurt. Als de waardering dan negatief uitpakt, ben je nog op tijd om je 
aan te melden voor de 21+ toets (zie de aanmelddata op onze site https://www.hbodrechtsteden.nl/infowijzer-
21-toets).  

De bovenstaande regels voor toelating gelden voor alle hbo-opleidingen in Nederland. De juridische grondslag 
hiervoor ligt onder andere bij artikel 7.29 ‘vrijstelling op grond van toelatingsonderzoek’ van de Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 

De wijze waarop het toelatingsonderzoek (de 21+ toets) wordt vormgegeven en georganiseerd verschilt per 
hogeschool. De toetsen zijn dus niet op alle hogescholen hetzelfde. HBO Drechtsteden accepteert daarom geen 
uitslagen van 21+ toetsen die op andere hogescholen zijn behaald. 

Je kunt deelnemen aan de 21+ toets als je bij aanvang van de opleiding waarvoor je de toets doet, 21 jaar of 
ouder bent. 

 

 

2. Aanmelden 

 

Om aan de toets deel te kunnen nemen is het noodzakelijk dat je je aanmelding voor de 21+ toets tijdig doet. 

Aanmelden voor de 21+ toets doe je als onderdeel van de aanmelding voor een opleiding. Je meldt je apart aan 
voor de 21+ toets in de aanmeldmodule van de opleiding. 

Nadat je je hebt aangemeld voor een opleiding en hebt aangegeven dat je een 21+ toets wilt doen, ontvang je 
bericht per email ter bevestiging. Het is belangrijk dat je emailadres correct staat vermeld in je aanmelding voor 
de opleiding. Je stuurt eventuele kopieën van documenten om aanspraak te kunnen maken op voorzieningen in 
relatie tot een functiebeperking, bijvoorbeeld een dyslexieverklaring (Zie punt 9) rechtstreeks per email aan 
info@hbodrechtsteden.nl. 

Wanneer je aanmelding tijdig en compleet is ontvangen, krijg je een bevestiging per email. Let op: aanvragen 
zonder betaling van de inschrijfkosten kunnen niet in behandeling worden genomen. 

mailto:info@hbodrechtsteden.nl
https://www.hbodrechtsteden.nl/infowijzer-21-toets
https://www.hbodrechtsteden.nl/infowijzer-21-toets
mailto:info@hbodrechtsteden.nl
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3. Betalen deelnamekosten 

 

Aan deelname aan de 21+ toets zijn kosten verbonden. Deze kosten staan op de website. De data staan ook op 
de site. 

Dit bedrag dient uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de afgesproken toets dag voldaan te zijn. Het is niet 
mogelijk om op de toetsdag zelf te betalen. Let op! Maak alleen de deelnamekosten over wanneer je je hebt 
ingeschreven voor de opleiding én 21+ toets. Het overmaken van het bedrag alleen zónder in te schrijven geldt 
niet als inschrijving voor de 21+ toets! 

Om te betalen, maak je het bedrag over naar bankrekening NL60 ABNA 0584789394 

t.n.v. HBO Drechtsteden te Dordrecht. Vermeld altijd je naam en geboortedatum. Vermeld ook 21+ Toets plus 
datum van de toets: dd-mm-jjjj.   

 

 

4. Belangrijke data    

 

 
Uiterste aanmeld- en inschrijfdatum 

 
Uiterste afmeld- en wijzigingsdatum 

 
 

Uiterlijk 2 weken vóór aanvang 
van de afgesproken toetsdatum 

 

 
Uiterlijk 5 dagen vóór aanvang 

van de afgesproken toetsdatum 
 

 

 

 

5. Afmelden of wijzigen 

 

Afmeldingen of wijzigingen (o.a. van toetsdatum) dien je voor de bovenstaande data tijdig per email aan 
info@hbodrechtsteden.nl door te geven. 

Bij afmelding zijn wij genoodzaakt administratiekosten in rekening te brengen. Hetzelfde geldt wanneer je van 
toetsdatum wilt wijzigen.  

mailto:info@hbodrechtsteden.nl
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Om recht op restitutie te hebben, dien je je voor de uiterste afmelddatum per email af te melden of wijzigingen 
door te geven. Je krijgt dan het totaal betaalde bedrag minus administratiekosten terug. Meld je je af na die 
datum dan vervalt je recht op terugbetaling. Dat geldt ook bij het wijzigen van de toetsdatum. 

Verhinderd? 

Ben je, wegens persoonlijke omstandigheden, verhinderd om aan de toets deel te nemen, laat dit dan altijd 
vooraf aan ons het weten via info@hbodrechtsteden.nl. In geval van verhindering bestaat er geen alternatief 
toetsmoment, maar je kunt wel een verzoek indienen voor terugbetaling van de deelnamekosten (onder aftrek 
van de administratiekosten). Maak in dat geval via een email aan info@hbodrechtsteden.nl duidelijk waarom je 
niet kon komen en voeg daarbij documentatie toe waaruit blijkt dat er sprake was van een onvoorziene, 
bijzondere omstandigheid. 

Als je niet verschijnt op de toets waarvoor je bent uitgenodigd en je hebt je niet voor de uiterlijke afmelddatum 
afgemeld dan wordt aangenomen dat je geen belangstelling meer hebt voor studeren bij HBO Drechtsteden. 
We zullen in dat geval je inschrijvingsverzoek verwijderen. 

Behalve deelnamegeld kunnen ook kosten gemoeid zijn met de aanschaf van boeken die gebruikt kunnen 
worden bij de voorbereiding (zelfstudie). Zie daarvoor de bijlagen 1 en 2 waar meer informatie te vinden is over 
de verschillende onderdelen van de toets. 

 

 

6. Deelnamebewijs 

 

Uiterlijk een week voordat de toets plaatsvindt, ontvang je van ons een deelnamebewijs. Hierop staan de 
toetstijd en de ruimte waar de toets gehouden wordt vermeld. Alleen als je in het bezit bent van dit bewijs voor 
de desbetreffende datum kun je deelnemen aan de 21+ toets. 

 

  

mailto:info@hbodrechtsteden.nl
mailto:info@hbodrechtsteden.nl
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7. Legitimatie 

 

Bij aanvang van de toets dien je jezelf te kunnen legitimeren. Dit kan met een geldig paspoort, identiteitskaart, 
rijbewijs of verblijfsdocument. 

 

 

8. Wanneer en waar? 

 

De 21+ toets wordt afgenomen op locatie van HBO Drechtsteden aan het Achterom 103 te Dordrecht. Tijden 
waarop de toets wordt gehouden: van 12.00 tot circa 16.30 uur of van 10.00 uur tot circa 14.30 uur met altijd 
een hakf uur pauze. (tijden zijn onder voorbehoud, controleer de informatie op het deelnamebewijs voor de 
definitieve tijden). 

 

 

9. Functiebeperking en deelname 

 

Bij de afname van de toets wordt rekening gehouden met functiebeperkingen. Je dient uiterlijk 2 weken vóór 
aanvang van de afgesproken toetsdag, via je aanmelding, kenbaar te maken dat er sprake is van een 
functiebeperking en van welke aard deze is. Er zal naar een oplossing gezocht worden waardoor deelname 
mogelijk wordt. In het uiterste geval kan dit ook betekenen dat in overleg een andere toets datum, toets tijd, 
toets vorm en/of locatie wordt afgesproken. 

In geval van dyslexie is een officiële dyslexieverklaring vereist. Deze officiële (medische) verklaring stuur je dan 
samen met je aanmelding voor de 21+ toets mee via info@hbodrechtsteden.nl. Dit is puur ter controle, deze 
gegevens worden niet opgeslagen en verwijderd uit de mailbox. 

 

 

10. Hoe bereid ik me voor? 

 

De 21+ toets richt zich op de competenties, die voorwaardelijk zijn voor het succesvol kunnen volgen van de 
opleiding. In bijlage 2 wordt per onderdeel aangegeven waar de toets over gaat en worden suggesties gedaan 
voor de manier waarop je je kunt voorbereiden. Ook vind je daar een opgave van de materialen, die je kunt 
bestuderen ter voorbereiding op de 21+ toets. In de meeste gevallen is zelfstudie de meest voor de hand 
liggende wijze van voorbereiden. In de beschrijving per vak worden titels van boeken en websites genoemd die 
daarbij gebruikt kunnen worden. Deze boeken dien je zelf aan te schaffen. Bij het samenstellen van deze 

mailto:info@hbodrechtsteden.nl
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Infowijzer waren alle genoemde titels via de erkende boekhandel verkrijgbaar. Ook is het soms mogelijk deze 
boeken tweedehands aan te schaffen. 

Het is van groot belang dat je je goed voorbereidt op de toets. Los van de inhoudelijke voorbereiding (zie 
daarvoor bijlage 2 en 3) moeten ook de hieronder volgende praktische zaken de nodige aandacht krijgen. 

 

11. Gang van zaken tijdens de toets 

 

Kom op tijd en wees uitgerust. Houd rekening met vertraging onderweg. Zorg ervoor minimaal een kwartier 
voor aanvang aanwezig te zijn. Een toets afleggen is een inspannende bezigheid die veel concentratie vergt. 
Zorg er daarom voor dat je uitgerust bent. 

11.1 Mee te nemen zaken 

Zorg ervoor dat je de volgende zaken bij je hebt: 

je deelnamebewijs; je legitimatiebewijs (geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument); de bij 
de toets toegestane hulpmiddelen (zie bijlage 3 voor meer informatie). 

11.2 Registratie 

In de uitnodiging staat aangegeven waar je je in het gebouw dient te melden. Na registratie word je verwezen 
naar het lokaal waar de toets wordt gehouden. In het lokaal krijg je een plaats aangewezen. 

11.3 In het toets lokaal 

Tijdens de toets gelden de volgende regels: 

* op je tafel ligt gedurende de hele toets je legitimatiebewijs, zichtbaar voor de surveillant verder 
bevinden zich op je tafel alleen schrijfgerei en de toegestane hulpmiddelen  

* toegestane woordenboeken e.d. mogen geen aantekeningen of losse toevoegingen bevatten 

* toegestane hulpmiddelen mogen niet worden uitgewisseld met andere deelnemers 

* je mag geen verbaal of non-verbaal contact maken met andere deelnemers 

* je mag niet het werk van andere deelnemers raadplegen of een ander de gelegenheid bieden jouw werk 
te raadplegen 

* je mag geen kleding dragen op een manier dat je gezicht bedekt is 

* je mag niet eten tijdens de toets 

* je mobiele telefoon staat uit 

* na afloop lever je het werk en de originele opgaven direct in 

* je mag het lokaal pas een kwartier na aanvang verlaten 

* nadat je het lokaal hebt verlaten mag je niet meer terugkeren in het toets lokaal 

* laatkomers mogen vanaf een kwartier na aanvang niet meer deelnemen aan de toets. 
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11.4 Onregelmatigheden of fraude? 

Tijdens de toets wordt er gelet op een juiste gang van zaken door de surveillant(en). Als zij onregelmatigheden 
of fraude constateren, moet de pleger direct vertrekken. Hij of zij wordt dan verzocht het werk in te leveren. 
Het gemaakte werk wordt niet nagekeken. De pleger ontvangt over de uitsluiting ook een bericht. 

Bij constatering van fraude achteraf wordt geen uitslag vastgesteld of de al vastgestelde uitslag ongeldig 
verklaard. Hiervan ontvangt de pleger zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken, schriftelijk bericht. 
Tegen de beslissing kan binnen vier weken na datum van het bericht in beroep worden gegaan. Nadere 
informatie over de te volgen procedure staat in het bericht. 

  

 

12. Uitslag van de toets 

 

Je ontvangt drie weken na de toetsdatum schriftelijk de uitslag. Als je geslaagd bent en je voldoet aan de 
verdere voorwaarden (deelnamekosten betaald, aangemeld voor een opleiding en 21 jaar bij aanvang van de 
opleiding) dan word je definitief ingeschreven op de opleiding. De resultaten van de 21+ toets zijn alleen geldig 
bij HBO Drechtsteden om toegelaten te worden tot de gekozen opleiding. 

 

 

13. Geldigheidsduur 

 

De behaalde resultaten zijn geldig tot en met de aanvang van de gekozen opleiding. Voor toelating ná deze 
instroomdatum moet je in beginsel de toets opnieuw afleggen. De toelating geldt alleen voor de opleiding 
waarvoor de toets is afgelegd. 

Mocht je bij nader inzien aan een andere opleiding willen beginnen, stuur dan een brief of email met een 
verzoek tot goedkeuring van verandering van opleiding aan examencommissie@hbodrechtsteden.nl. 

Je dient je behaalde resultaten van de 21+ toets goed te bewaren. 

 

 

 

  

mailto:examencommissie@hbodrechtsteden.nl
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14. Hoe ziet de 21+ toets eruit? 

 

Bij het samenstellen van de inhoud van de 21+ toets richt HBO Drechtsteden zich op die onderdelen die 
bepalend zijn voor het succesvol kunnen deelnemen aan de opleiding van je keuze, te weten de schriftelijke 
beheersing van het Nederlands op minimaal niveau 3F (vereist beheersingsniveau Nederlands havo en mbo-4) 
en de leesvaardigheid van het Engels op niveau B1 conform het CEFR. 

14.1 Tijdschema 

De 21+ toets wordt (onder voorbehoud) op de toets dagen gehouden tussen 12.00 en 16.30 uur (of 10.00 en 
14.30 uur). Het standaard tijdschema is als volgt: 

12.00 - 14.00 uur Nederlands (of 10.00 – 12.00 uur) 

14.00 - 14.30 uur Pauze  (of 12.00 – 12.30 uur) 

14.30 - 16.30 uur Engels  (of 12.30 – 14.30 uur) 

14.2 Vorm 

De 21+ toets wordt schriftelijk afgenomen. In bijlage 2 wordt per onderdeel aangegeven welke vorm de toets 
heeft. 

14.3 Hulpmiddelen 

De hulpmiddelen, die je mag gebruiken, worden genoemd in de beschrijvingen per onderdeel in bijlage 2. In de 
meeste gevallen gaat het om het gebruik van woordenboeken. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze 
hulpmiddelen, ze worden niet door HBO Drechtsteden beschikbaar gesteld. Woordenboeken e.d. mogen geen 
aantekeningen bevatten, ook mogen er geen losse papieren e.d. aan toegevoegd zijn. Dit wordt tijdens de toets 
door de surveillant gecontroleerd. 
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15. Contactgegevens  

 

15.1. Secretariaat 

Het secretariaat organiseert de 21+ toetsen voor HBO Drechtsteden en is het eerste aanspreekpunt voor vragen 
over de 21+ toetsen. 

15.2 Postadres 

HBO Drechtsteden Secretariaat organiseert de 21+ toetsen voor HBO Drechtsteden en is het eerste 
aanspreekpunt voor vragen over de 21+ toetsen. 

HBO Drechtsteden Secretariaat 

Achterom 103 

3300 AJ Dordrecht 

Telefoon: 0886577600 

Email: info@hbodrechtsteden.nl 

15.3 Adres toetslocatie 

De 21+ toets wordt afgenomen op de onderwijslocatie van HBO Drechtsteden: 

Achterom 103 

3311 KB Dordrecht 

De onderwijsruimtes van HBO Drechtsteden bevinden zich op de 5e, 7e en de 8e etage. 

 

Informatie over de opleidingen van HBO Drechtsteden vind je op www.hbodrechtsteden.nl 

 

  

  

http://www.hbodrechtsteden.nl/
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BIJLAGE 1 De 21+ toets bij HBO Drechtsteden in negen punten samengevat 

 

De 21+ toets moet worden afgelegd als je aan een hbo-opleiding wilt beginnen maar niet beschikt over de juiste 
vooropleiding (havo, vwo of mbo-4 diploma). Voorwaarde is dat je bij aanvang van de opleiding 21 jaar of ouder 
bent. 

Elke hogeschool bepaalt zelf hoe de 21+ toets eruitziet. De toetsen zijn dus niet op alle hogescholen hetzelfde. 
HBO Drechtsteden accepteert daarom geen uitslagen van 21+ toetsen van andere hogescholen. 

HBO Drechtsteden gaat bij de 21+ toetsen uit van de schriftelijke beheersing van het Nederlands op niveau 3F 
en de leesvaardigheid in het Engels op niveau B1 van het CEFR. 

In de infowijzer 21+ vind je uitgebreide informatie over de gang van zaken bij de 21+ toets, de toets zelf en 
aanwijzingen voor de voorbereiding. Het is heel belangrijk dat je deze brochure goed doorleest. Je vindt er 
informatie over de regels, de inhoud van de toetsen en over hoe je je kunt voorbereiden. 

Je kunt alleen aan een 21+ toets deelnemen als je je hebt aangemeld voor een van de opleidingen van HBO 
Drechtsteden: de HBO opleiding Toegepaste Psychologie of de HBO opleiding Business & Innovation. De toets 
geldt eveneens voor de tweejarige hbo opleidingen en Associate degree (Ad) opleidingen. Daarnaast dient je 
aanmelding, en betaling tijdig te zijn ontvangen. Op de toetsdag zelf dien je je te kunnen identificeren en je 
deelnamebewijs te kunnen overleggen. 

Het is belangrijk om je goed op de 21+ toets voor te bereiden. 

Bereid je ook in praktische zin goed op de toets voor: zorg ervoor dat je de gevraagde documenten (geldig 
identiteitsbewijs en betaalbewijs deelnamegeld) en de toegestane hulpmiddelen bij je hebt. Zorg er ook voor 
uitgerust te zijn en vooral: kom op tijd. Houd rekening met de mogelijkheid van vertraging onderweg. 

Na je aanmelding kun je al mail ontvangen van de opleiding die je wilt gaan doen (bijvoorbeeld over roosters, 
boekenlijsten e.d.). Dit betekent niet dat je inschrijving al helemaal geregeld is. Dat is afhankelijk van de uitslag 
van de toets en het hebben voldaan aan de overige voorwaarden voor inschrijving. 

De toets uitslag wordt je zo snel mogelijk schriftelijk medegedeeld. Als je geslaagd bent, ontvang je een Bewijs 
van Toelating. 
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BIJLAGE 2 Beschrijving toetsonderdelen Nederlands en Engels 

 

Beschrijving van de afzonderlijke toets onderdelen van de 21+ toets t.b.v. de opleidingen van HBO 
Drechtsteden. 

 
Nederlands 
 
 
Voor welke opleiding? 

 
Alle opleidingen 
 

 
Inhoud & Beoordeling 

 
De toets bestaat uit het schrijven van een essay naar 
aanleiding van twee teksten in het Nederlands over 
hetzelfde thema. Het essay wordt beoordeeld op inhoud, 
taalgebruik/zinsbouw, structuur en spelling. 
 

 
Toetsvorm 

 
Schriftelijk. Het schrijven van een essay met een omvang 
van minimaal 400 en maximaal 800 woorden. 
 

 
Toetsduur 

 
Maximaal 120 minuten. 
 

 
Hoe voor te bereiden? 

 
Het lezen van Nederlandstalige boeken, kranten en 
tijdschriften en het kijken en luisteren naar journaals 
actualiteitenrubrieken en discussieprogramma’s op radio 
en televisie, kunnen je helpen je taalvaardigheid te 
vergroten.  
 
HAVO examens om te oefenen: 
https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-
onderwijs/examenvoorbereiding/examenbundel-
leerlingen/oefenen/oefenexamens 
 

 
Toegestane hulpmiddelen 

 
Het gebruik van hulpmiddelen zoals een woordenboek is 
niet toegestaan. 
 

 
Tips 

 
Tips over het schrijven van een essay zijn op veel websites 
te vinden; een voorbeeld: 
http://deafstudeerconsultant.nl/hoe-jeeen-essay-
schrijft/  of https://www.scribbr.nl/category/essay/  
 
 

https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-onderwijs/examenvoorbereiding/examenbundel-leerlingen/oefenen/oefenexamens
https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-onderwijs/examenvoorbereiding/examenbundel-leerlingen/oefenen/oefenexamens
https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-onderwijs/examenvoorbereiding/examenbundel-leerlingen/oefenen/oefenexamens
http://deafstudeerconsultant.nl/hoe-je-een-essay-schrijft/
http://deafstudeerconsultant.nl/hoe-je-een-essay-schrijft/
http://deafstudeerconsultant.nl/hoe-je-een-essay-schrijft/
http://deafstudeerconsultant.nl/hoe-je-een-essay-schrijft/
http://deafstudeerconsultant.nl/hoe-je-een-essay-schrijft/
http://deafstudeerconsultant.nl/hoe-je-een-essay-schrijft/
http://deafstudeerconsultant.nl/hoe-je-een-essay-schrijft/
http://deafstudeerconsultant.nl/hoe-je-een-essay-schrijft/
http://deafstudeerconsultant.nl/hoe-je-een-essay-schrijft/
http://deafstudeerconsultant.nl/hoe-je-een-essay-schrijft/
https://www.scribbr.nl/category/essay/
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Engels 
 
 
Voor welke opleiding? 

 
Alle opleidingen 
 

 
Inhoud & Beoordeling 

De toets richt zich op het kunnen analyseren, interpreteren 
en samenvatten van Engelse teksten. De toets is op 
leesvaardigheid niveau B1 van het CEFR 
 

 
Toetsvorm 

 
Schriftelijk. Het schrijven van een samenvatting in het 
Nederlands van twee Engelse teksten met elk een lengte 
van ongeveer 2 A4. De omvang van de samenvatting van 
elke tekst omvat maximaal 400 woorden. 
De samenvattingen worden beoordeeld op inhoud, 
taalgebruik/zinsbouw, structuur en spelling. 
 

 
Toetsduur 

 
Maximaal 120 minuten. 
 

 
Hoe voor te bereiden? 

 
Ter voorbereiding kan geoefend worden met het lezen van 
teksten uit oude Havo-examens en/of met oude 
Cambridge FCE-examens (alleen het reading deel): 
www.flo-joe.co.uk/preliminaryenglish/pet- reading-
practice-tests.htm 
 

 
Toegestane hulpmiddelen 

 
Het is toegestaan maximaal twee woordenboeken te 
gebruiken. Deze dienen zelf meegebracht te worden. Er 
mogen in de woordenboeken geen aantekeningen staan 
en ze mogen geen losse papieren e.d. bevatten. 
 

 
Tips 

 
HAVO examens om te oefenen: 
https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-
onderwijs/examenvoorbereiding/examenbundel-
leerlingen/oefenen/oefenexamens 
 
Testen Engels: 
 
https://www.bol.com/nl/p/cambridge-preliminary-english-
test-4-self-study-pack/1001004002014313/  
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