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Samenvatting 

De inspectie heeft op 2 april 2019 op de School of Understanding 
Amsterdam een onderzoek uitgevoerd. Dit is een eerste 
kwaliteitsonderzoek op deze school. Wij hebben risico’s in het 
onderwijsproces aangetroffen in de school, namelijk bij het didactisch 
handelen van de leraren en de kwaliteitszorg. We constateren daarom 
dat de kwaliteit van het onderwijs nog onvoldoende is. 
 
Wat moet beter? 
De kwaliteit van een aantal lessen taal en rekenen is onder de maat, 
omdat we zien dat sommige leraren te weinig inspelen op de 
leerkansen die zich voordoen of de uitleg niet duidelijk is. Daardoor 
ondersteunen zij de leerlingen onvoldoende bij het begrijpen 
van de leerstof. Daarvoor is het hier ook belangrijk dat de 
(cognitieve) leer- of lesdoelen duidelijker worden onderscheiden en 
leraren scherper evalueren of de leerlingen deze behalen. 
Aansluitend daarop moet de directie op deze gebieden helder de 
gewenste vaardigheden bij leraren vaststellen en in kaart 
brengen door lessen te evalueren. Vervolgens daarop afgestemde 
scholing plannen, zodat de school zich over het niveau van het 
didactisch handelen en de verbetering daarvan beter kan 
verantwoorden. 
De school brengt het welbevinden van leerlingen wel in kaart, maar 
gebruikt hiervoor niet een betrouwbare vragenlijst. 
 
Wat kan beter? 
De school geeft zelf aan dat de organisatie en inhoud van de 
leerpleinen nog een belangrijk ontwikkelpunt is. Omdat de school zich 
meer en meer wil richten op individuele begeleiding van leerlingen is 
het nodig dat de leraren een uitstekende kennis hebben van de 
leerdoelen en leerlijnen en die toepassen. Dit is nog niet overal het 
geval. 
De leraren volgen de leerlingen nu met behulp van een 
leerlingvolgsysteem dat nog tamelijk kort in gebruik is. Het team is 
bezig dit systeem zich eigen te maken. De toepassing daarvan door de 
leraren kan nog aan kwaliteit winnen en de bruikbaarheid voor de 
school worden geëvalueerd. 
 
Wat gaat goed? 
Er zijn ook veel zaken die goed gaan op de School of Understanding 
Amsterdam West. Leerlingen, ouders en teamleden geven aan dat zij 
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de school veilig vinden. Er is sprake van een sterk pedagogisch 
klimaat. Ouders spreken vol lof over de school en ook zijn ze positief 
over de wijze waarop de school hen betrekt bij de gehele 
schoolontwikkeling. Positief is ook dat de school aangeeft dat een 
aantal leerlingen die zich op andere scholen niet veilig voelden, in de 
School of Understanding tot hun recht komen en opbloeien. 
 
De school heeft een rijk aanbod aan leerstof en onderwijsactiviteiten, 
maar dat is nog sterk in ontwikkeling. Leerlingen die dit nodig hebben 
krijgen extra ondersteuning of uitdaging. Wat ook goed lukt is dat het 
lerarenteam gericht is op samen leren en samen de uitdagingen 
aangaan van een startende school met een bijzonder pedagogisch 
concept. De leraren krijgen veel kansen om hun talenten in te zetten. 
 
Vervolg 
Vanwege de uitval van het didactisch handelen en de noodzakelijke 
verbetering van de kwaliteitszorg valt de school onder geïntensiveerd 
toezicht. De school wordt over ongeveer een jaar na vaststelling van 
het rapport bezocht voor een herstelonderzoek. Het bestuur houdt de 
inspectie op de hoogte van eventuele risico's. 
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Opzet van het onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP4 (Extra) ondersteuning ● 

OP6 Samenwerking  

OP8 Toetsing en afsluiting  

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten  
● 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties  

OR3 Vervolgsucces  

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

De inspectie heeft in het najaar van 2018 een vierjaarlijks 
onderzoek het bestuur en zijn scholen uitgevoerd bij AWBR. Toen is 
afgesproken met het bestuur dat de School of Understanding begin 
2019 zou worden onderzocht met een eerste onderzoek naar kwaliteit. 
Dit is in het derde jaar sinds de oprichting van de school (september 
2016). 
 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair 
onderwijs. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: vooraf hebben 
we schoolgegevens en kwaliteitsdocumenten geanalyseerd.  Op de 
onderzoeksdag zelf hebben we samen met twee observanten van de 
school lessen bezocht. 
Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met een aantal leerlingen, 
ouders en leraren en met de directie en intern begeleider. Bij het 
feedbackgesprek op die dag was ook de bestuurder aanwezig. 
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Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de 
volgende vereisten onderzocht: 

• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO 
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang 

met art. 40 WPO 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

art. 4b, WPO 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht. 
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de 
onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur 
op het onderzoek en het rapport opgenomen. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 
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Hoofdconclusie en vervolg 2 . 
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het 
onderzoek bij School of Understanding Amsterdam-West. 
 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat de kwaliteit van het onderwijs 
de School of Understanding Amsterdam-West nog onvoldoende van 
kwaliteit is, omdat twee belangrijke standaarden onvoldoende van 
kwaliteit zijn. 
De verschillen tussen de leraren zijn groot en we hebben in te veel 
lessen gezien dat de kwaliteit van de instructie en het toepassen van 
vakdidaktiek te kort schiet. Daarom valt de kernstandaard Didactisch 
handelen van de leraren uit, bezien over de breedte van de school. 
 
De directie kan de kwaliteit van het didactisch handelen van de 
leraren nog directer in kaart brengen en volgen. De normen voor 
basiskwaliteit op de leraarvaardigheden dienen verduidelijkt te 
worden en helder opgenomen in de schoolontwikkeldoelen van een 
verbeterplanning. De directie kan de ontwikkeling naar verbetering 
strakker aansturen en duidelijker zichtbaar maken. De kwaliteitszorg is 
op dit aspect onvoldoende systematisch en behoeft verbetering. 
 
Tegelijk zien we dat de school zich gestaag ontwikkelt. Wat de 
professionalisering betreft is er coaching voorzien en er zijn aanzetten 
gegeven voor scholing van de leraren. Daarom geven we, in positieve 
afwijking van de beslisregels, in plaats van 'zeer zwak' de school het 
oordeel 'onvoldoende'. 

De volgende afspraken komen voort uit onze bevindingen over het 
kwalitetsprofiel van de school: 
 

Afspraken over vervolgtoezicht 

Ongeveer een jaar na defintief worden van het rapport voert de 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? 
 

Wat doen wij? 

Het didactisch handelen van het 
team is onvoldoende van kwaliteit 
(artikel 8, eerste en elfde lid WPO, 
artikel 12, tweede lid WPO). 
 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
kwaliteit van de lessen op voldoende 
niveau komt en beschrijft de 
voorwaarden hiervoor wat betreft 
leraarvaardigheden. 

De inspectie neemt dit onderdeel 
mee bij de betreffende standaard in 
het herstelonderzoek. 

De kwaliteitszorg is onvoldoende 
systematisch bij de monitoring van 
de kwaliteit van het didactisch 
handelen. 
 
De kwaliteitszorg is onvoldoende 
helder over de daar uit volgende 
sturing en professionalisering van 
leraren en de resultaten daarvan. 
(artikel 10 en artikel 12, vierde lid, 
WPO) 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
kwaliteitszorg op orde is. 

De inspectie neemt dit onderdeel 
mee bij de beoordeling van de 
standaard kwaliteitszorg in het 
herstelonderzoek. 

De school gebruikt voor het 
monitoren van de 
veiligheidsbeleving van leerlingen 
niet een gevalideerd instrument 
(artikel 4c, lid 1, onder b, WPO) 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
school zo spoedig mogelijk de 
veiligheid van leerlingen peilt 
middels een gevalideerd instrument. 

De inspectie stelt dit aan de orde in 
het herstelonderzoek. 

inspectie een herstelonderzoek uit om opnieuw de kwaliteit van het 
onderwijs op de School of Understanding Amsterdam West vast te 
stellen. 
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Resultaten onderzoek 3 . 
3.1. Onderwijsproces 

Breed aanbod stimuleert leerlingen 
Deze standaard is als Voldoende beoordeeld. De School of 
Understanding Amsterdam-West zet hedendaagse lesmethoden in die 
de leerlingen in staat stellen de kerndoelen en de referentie-niveaus 
voor taal en rekenen en wiskunde te behalen. De school werkt aan een 
passend taalbeleid om op een samenhangende manier en in een 
doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 tegemoet te komen 
aan de talige onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leraren in de 
onderbouw werken intensief met Montessori-materialen en er is een 
nieuwe leesmethode ingevoerd met aandacht voor het 
woordenschataanbod. 
 
De kern van het aanbod is gericht op het bevorderen van een 
autonome levenshouding bij leerlingen en daardoor komen naast de 
cognitieve ook meer holistische doelen aan bod. Het aanbod gaat uit 
van Engels voor alle groepen, bewegen, muziek en andere creatieve en 
culturele gebieden. Wereldoriëntatie wordt gegeven 
vanuit thematische lessen met heldere doelen en leerlijnen. 
Sociaal-emotionele vorming en burgerschap komen aan de orde in de 
zogenaamde levenshoudinglessen die thematisch aangeboden 
worden. Het schoolconcept is gericht op vergaande differentiatie, 
zodat leerlingen die dit nodig hebben extra ondersteuning krijgen en 
meerbegaafde leerlingen extra uitdaging. Inhoudelijke en sociale 
leerdoelen ontlenen de leraren uit een plannings- en volgsysteem dat 
voor dit onderwijsconcept ontwikkeld is. Van sommige onderdelen is 
nog onduidelijk wat de effecten zijn. Het aanbod is sterk in 
ontwikkeling en moet geborgd worden. 
 
Leraren hebben leerlingen in beeld, maar het gebruik van het 
volgsysteem moet nog systematisch en cyclisch worden 
De standaard Zicht op ontwikkeling is als Voldoende beoordeeld 
omdat de leraren de ontwikkeling van de leerlingen in voldoende 
mate volgen via leergesprekken, veelvuldige observaties en 
regelmatige toetsen. Het registreren van resultaat- of 
ontwikkelingsgegevens gebeurt met behulp van een recent ingevoerd 
kindvolgsysteem, waarmee de leraren nog weinig ervaring hebben. 
Het gebruik en effect van de gegevens is nog beperkt. Dit geldt voor 
individuele leerlingen, maar geldt ook breder. Omdat nog niet alle 
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gegevens zijn ingevoerd, kan het nu namelijk nog niet gebruikt 
worden voor het trekken van conclusies op groeps- en 
schoolniveau. Het gebruik van dit systeem en de kwaliteit van 
de analyses op de gegevens zijn essentiële voorwaarden voor 
onderwijskwaliteit. 
Een ontwikkelpunt is dat, hoewel de leraren nu in staat zijn om de 
toetsscores en observaties te vertalen naar activiteiten voor 
individuele leerlingen, ze deze gegevens nog diepgaander kunnen 
analyseren om tot hypothesen of verklaringen te komen. 
 
Instructie en afstemming moeten nog verbeteren 
De standaard Didactisch handelen is Onvoldoende. De kwaliteit van 
de instructie is in een aantal lessen onder de maat, omdat we zien dat 
de uitleg niet duidelijk is en leraren onvoldoende differentiëren. 
Daardoor is het onderwijs niet voor alle leerlingen afgestemd op hun 
niveau en kunnen niet alle leerlingen een ononderbroken 
ontwikkeling doorlopen. Het gaat dan met name om de aanpak bij 
rekenen en wiskunde en onderdelen van het taalonderwijs. Er is 
verbetering nodig waar het de uitleg en toelichting op de leerstof 
betreft vanuit een vakdidactisch perspectief. Hiermee voldoet de 
school niet aan artikel 8, eerste en elfde lid en artikel 12 eerste lid van 
de WPO. 
 
Om de uitleg en afstemming te versterken is het nodig dat de leraren 
hun kennis van de leerlijnen versterken en/of beter inzetten. Sommige 
leraren slagen er te weinig in om de leerlingen een goed 
ondersteuningskader of een strategie voor aanpak te bieden of 
kritisch te bevragen, waardoor deze geactiveerd worden en in staat 
worden gesteld om zelf met succes een opdracht te verkennen en 
leerstappen naar begrip te zetten. Het 'modelen' als krachtig 
instrument dat bijdraagt aan het begrip van de stof door leerlingen 
troffen wij niet systematisch aan. 
 
Een aantal andere voorwaarden voor voldoende leskwaliteit, zoals de 
sfeer, klassenorganisatie en taakgerichtheid zijn wel in orde. De 
leraren geven door effectief klassenmanagement de les een vlot 
verloop. Ze geven de leerlingen gelegenheid om aan het werk te gaan 
door structuur te bieden en aanwijzingen over de opdrachten. 
Daardoor weten de leerlingen wat van hen verwacht wordt en gaan ze 
zelfstandig aan het werk. Dit laatste wordt ondersteund door de 
leeromgeving die stimulerend is ingericht.  
 
De school verzorgt extra ondersteuning waar dit nodig is 
Deze standaard is Voldoende omdat de school er door haar aanpak en 
organisatie in slaagt leerlingen met specifieke onderwijs- of 
ontwikkelingsbehoeften extra ondersteuning te bieden. 
 
De school houdt intern voldoende zicht op signalen en gegevens 
waaruit die specifieke behoeften kunnen blijken en hanteert een 
zorgsysteem waarbij via heldere fasering is aangeven wanneer de 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - KWALITEITSONDERZOEK 10/16



geboden ondersteuning niet meer toereikend is. Dan wordt hulp van 
buiten ingeroepen. Daarvoor beschikt de school naast de contacten 
met het samenwerkingsverband over een functioneel netwerk 
van deskundigen en instanties. 
 

3.2. Schoolklimaat 

De leerlingen voelen zich veilig 
Deze standaard is beoordeeld als Onvoldoende, omdat zij niet geheel 
voldoet aan de wet. Het bestuurlijk veiligheidsbeleid is wel 
toegeschreven naar de schoolsituatie, met een omgangsprotocol, 
incidentenregistratie en procedures. De school heeft ook een anti-
pestcoördinator aangesteld en houdt incidenten bij.  
De veiligheidsmonitor die zij heeft afgenomen om te peilen of de 
leerlingen zich op school veilig voelen is echter door de school zelf 
ontwikkeld en daardoor voldoet zij niet aan de eisen van de wet 
(artikel 4c, lid 1, onder b, WPO). 
 
Dat leerlingen zich toch veilig voelen op school blijkt echter uit de 
lesobservaties en de gesprekken met hen en met ouders en leraren. 
De leerlingen vertellen dat er een enkele keer gepest wordt op school, 
maar dat zij ruzies zelf oplossen met behulp van de vaardigheden die 
zij leren. Wanneer dit niet lukt dan ondersteunen de leraren hen 
daarbij of grijpen in. 
 
Stimulerend en pedagogisch sterk klimaat 
Het pedagogisch klimaat is als Goed gewaardeerd. We zien 
de uitgangspunten van het pedagogische schoolconcept terug in de 
diverse leer- en onderwijssituaties, en in de werkstukken en verhalen 
van de leerlingen. Ouders geven aan dat hun kind gezien en begrepen 
wordt. Het positieve klimaat is ondersteunend aan het leren en 
stimuleert de ontwikkeling en zelfstandigheid van de leerlingen. 
Tijdens de lesbezoeken is te zien dat de leraren op een positieve 
manier met de leerlingen omgaan, rust creëren en ruimte bieden. 
De aanpak die de school hanteert om de sociale vorming bij de 
leerlingen te bevorderen lijkt hieraan ook een positieve bijdrage te 
leveren. Binnenkort zullen leerlingen worden geschoold om als 
mediator bij het oplossen van conflicten ondersteuning te bieden. 
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3.3. Onderwijsresultaten 

Onderwijsresultaten zijn nu niet voorhanden 
De eindresultaten zijn pas te beoordelen wanneer de school drie jaren 
op rij leerlingen in groep 8 heeft gehad die de eindtoets hebben 
gemaakt. Dit is niet het geval, daarom komen we tot de conclusie dat 
de resultaten nu niet te beoordelen zijn. 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Evaluatie, analyse en sturing zullen de kwaliteitszorg versterken 
De kwaliteitszorg is nog Onvoldoende, omdat analyse, monitoring, 
verslaglegging en verwerking in de plannen nog onvoldoende 
systematisch zijn. Zo is het op een aantal punten onduidelijk welke 
conclusies de school trekt uit evaluaties en welke de daarop 
aansluitende verbeteracties zijn. Verbeter- of ontwikkeldoelen in 
plannen zijn soms niet erg 'smart' geformuleerd en vaak ontbreekt 
een redenering over op welke analyses of conclusies die gebaseerd 
zijn. 
 
Het is noodzakelijk dat het (vak)didactisch repertoire verbeterd wordt. 
Daarom is het belangrijk dat de school concrete doelen stelt voor de 
kwaliteit van het didactisch handelen en de directie hier gericht op 
stuurt om dit te verbeteren. Hoewel de schoolleiding en met name de 
leerbegeleider op lesbezoek gaan bij de leraren zijn de geconstateerde 
leerpunten op schoolniveau onvoldoende helder. 
Het ontbreekt aan een transparante en systematische registratie met 
kwaliteitscriteria, follow up en verantwoording. 
De directie geeft aan de schriftelijke monitoring op meer punten 
verder te willen verbeteren en ontwikkelen en zoekt bijvoorbeeld ook 
naar een zinvolle uitwerking van het jaarverslag. 
 
Het kwaliteitszorgsysteem functioneert wel voldoende op een aantal 
andere aspecten, zoals de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van de 
leerlingen en hun leerresultaten. Deze worden regelmatig in kaart 
gebracht en geëvalueerd. Ook wordt de mening van de leraren, de 
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leerlingen en hun ouders gepeild middels tevredenheidsonderzoeken. 
De zelfontwikkelde peiling naar veiligheid heeft uitkomsten gegeven 
waarop de school daadkrachtig is ingegaan. Een interne bestuursaudit 
is voorzien voor volgend schooljaar. 
 
De leraren werken professioneel samen aan de schoolontwikkeling 
Deze standaard is Voldoende omdat de school voldoet aan de 
wettelijke eisen als het gaat om een transparante organisatie en het 
onderhouden van de bekwaamheid van het personeel. We zien dat de 
leraren betrokken samenwerken aan het verder uitwerken van de 
sterk pedagogische invalshoek en aan de ontwikkeling van het 
onderwijs. Ze zijn gericht op een gezamenlijk doel, namelijk een goede 
onderwijskwaliteit en de veiligheid en ontwikkeling van de leerlingen. 
De teamleden leren van en met elkaar middels allerlei soorten werk- 
en visiebijeenkomsten. Ook speelt de leerbegeleider en belangrijke 
rol. Zij en externe deskundigen geven scholing en coaching aan het 
team of aan individuele leraren. 
Er ziin ook ontwikkelpunten: Het lerarenteam kan het 
kwaliteitsbewustzijn over en de consistentie van het didactisch 
handelen verbeteren. 
Daarnaast zijn er enkele nieuwe leraren of leraren voor wie het 
onderwijsconcept nieuw is en zij volgen scholing in de visie en 
de bijbehorende nieuw ontwikkelde instrumenten. 
 
De school betrekt de ouders en verantwoordt zich naar het bestuur 
Deze standaard is Voldoende, omdat de school ouders voorlicht over 
het onderwijsconcept en hen regelmatig en proactief op de hoogte 
houdt van de vorderingen van de leerlingen. Ze geeft gelegenheid aan 
ouders om zich op de hoogte te stellen van de plannen die de school 
heeft voor verdere ontwikkeling en betrekt hen bij de besluitvorming 
en ontwikkelingen wanneer dat past. 
Daarnaast onderhoudt de school nauw contact met de bestuurder 
over haar vorderingen en de resultaten daarvan. Zij verantwoordt zich 
naar het bestuur onder meer via de bestuursmonitor. 

3.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Het bestuur heeft een zeer uitgebreide reactie op het conceptrapport 
gegeven. De inspectie heeft hierop in de aanbiedingsbrief van het 
definitief rapport gereageerd. In overleg is afgesproken dat de reactie 
niet wordt opgenomen, maar dat het bestuur een zienswijze op het 
definitief rapport indient. 
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Bijlage: Zienswijze van het 
bestuur 
Na ontvangst van het conceptrapport op 24 mei 2019, heeft de 
directeur van de school samen met de bestuurder van AWBR een 
reactie opgesteld, waarin enkele bezwaren kenbaar zijn gemaakt. 
Deze reactie is naar de lnspectie verstuurd. 
 
ln juni 2019 is de directeur van de school vertrokken en is er een 
interim directeur aangesteld. Deze zal per 1 november 2019 worden 
vervangen door een waarnemend directeur. De bestuurder van AWBR 
is eind augustus met pensioen gegaan en er is een interim bestuurder 
aangesteld. Deze heeft in september 2019 contact gehad met de 
inspecteur over de eerder opgestelde reactie. Kort daarop is het 
definitieve inspectierapport ontvangen, dd.27 september 2019. 
 
Hieronder leest u de zienswijze van het bestuur. 
 
We begrijpen, en zien zelf ook, dat sommige aspecten nog 
onvoldoende zijn, de school is volop in ontwikkeling. De a.s. 
waarnemend directeur heeft de opdracht om te werken aan stabiliteit, 
zowel in het team als in de ontwikkeling van het concept, gericht op 
verbetering en doorontwikkeling. Door de vele wisselingen en de 
verscheidenheid in didactisch handelen, is dit onder druk komen te 
staan. Ook is er een fulltime lB'er aangesteld waardoor er meer 
continuïteit zal komen in het planmatig handelen en het bieden van 
extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben. Tevens zal er 
dit schooljaar een instrument worden ingevoerd om de sociale 
veiligheid te monitoren. 
 
Vanuit het bestuur hebben we veel vertrouwen in het team, de school 
en de opdracht waar men voor staat. Ouders en kinderen voelen zich 
prettig op school, er is sprake van een sterk pedagogisch klimaat en 
dit is een goede basis voor verdere ontwikkeling. 
Graag houden we met de lnspectie contact over de voortgang 
gedurende het jaar. We verwachten dat het volgende bezoek, direct na 
de zomer van 2020, een meer dan voldoende beeld zal geven. 
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