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De Inspectie van het Onderwijs bezocht basisschool de Hollandse School Ltd.
Singapore te Singapore in het kader van een kwaliteitsonderzoek (KO). Daarbij
heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de indicatoren van kwaliteitsaspecten
op grond van het door de inspectie gehanteerde Toezichtkader PO/VO 2011.
Bij dit kwaliteitsonderzoek doet de inspectie onderzoek naar de kwaliteit van het
onderwijs door zich te richten op de kern van goed onderwijs op de school. Het
gaat hierbij om indicatoren die betrekking hebben op de kwaliteitszorg, het
aanbod, de onderwijstijd, het pedagogisch handelen van leraren, het didactisch
handelen van leraren, de afstemming op de onderwijsbehoeften van
leerlingen, de actieve rol van leerlingen, het schoolklimaat, de begeleiding, de
zorg, de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen.

Op grond van het kwaliteitsprofiel van de school dat naar aanleiding van een
vorig inspectiebezoek is opgemaakt, op basis van risicofactoren die bij de
inspectie bekend zijn of afspraken die met de school zijn gemaakt, of op basis
van de informatie die door de school is toegestuurd kan de inspectie besluiten
om niet alle indicatoren bij het onderzoek te betrekken. Dit is bij uw school niet
aan de orde geweest. Omdat de school veel werk maakt van het aanbrengen
van sociale vaardigheden is deze indicator toegevoegd (2.5).

Indien de school in het kader van zelfevaluatie over een bepaalde indicator of
over een bepaald kwaliteitsaspect voldoende betrouwbare en valide gegevens
heeft verzameld kan in overleg tussen school en inspectie besloten worden om
de oordelen uit deze zelfevaluatie alleen te verifiëren en deze niet zelf opnieuw
te onderzoeken. Doorgaans is dit alleen bij onafhankelijk onderzoek door derden
het geval.
Uw school heeft naast de schoolgids en het schoolplan diverse documenten
ingestuurd die op uw zelfevaluatie-activiteiten betrekking hebben. Het betreft
onder andere opbrengstengegevens en analyses daarvan, de resultaten van
ouderenquêtes, strategische beleidsplannen en het schoolontwikkelplan
2015-16. Daarnaast zijn tijdens het schoolbezoek nog documenten ingezien. De
inspectie heeft de informatie uit deze documenten bij de oordeelsvorming
betrokken.

De opzet van het onderzoek

Het kwaliteitsonderzoek bestond uit de volgende activiteiten:
• Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de school die bij

de inspectie aanwezig zijn;
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• Analyse van, indien beschikbaar, documenten die betrekking hebben op
zelfevaluatie-activiteiten van de school en van andere documenten die de
school voorafgaand aan het schoolbezoek heeft toegestuurd;

• Schoolbezoek, waarbij in de groepen 1a, 3b, 6a, 7a, de onderwijspraktijk
is geobserveerd door het bijwonen van lessen; daarnaast zijn nog enkele
andere groepen kort bezocht (waaronder een groep leerlingen die Engels
leerde) en is een bezoek gebracht aan twee peutergroepen;

• Gesprekken met het managementteam en met de interne
begeleiders over de kwaliteit van de indicatoren;

• Gesprekken met het bestuur, leerlingen, leraren en ouders.
Aan het eind van het schoolbezoek heeft de inspectie de kwaliteitsoordelen en
de conclusies van het schoolbezoek besproken met de directie en
een vertegenwoordiging van het bestuur.

De inhoud van het rapport

Het onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs levert een kwaliteitsprofiel op
van de school (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 geeft de inspectie een beschouwing
over de geconstateerde kwaliteit in relatie tot de context of uitgangssituatie van
de school. Daarin is in de rapporten vanaf schooljaar 2013/2014 ook een
passage opgenomen over de effecten van de bezuinigingen op het Nederlands
onderwijs in het buitenland.
In hoofdstuk 4 is het vervolgtoezicht aangegeven en worden, indien
noodzakelijk, afspraken vermeld met betrekking tot wettelijke bepalingen
waaraan de school niet voldoet.
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Het kwaliteitsprofiel geeft een overzicht van de waarderingen die de inspectie
heeft toegekend aan indicatoren die betrekking hebben op belangrijke
kenmerken van goed onderwijs.

In de waardering is tot uitdrukking gebracht in welke mate de indicatoren
bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs:
1. draagt niet of nauwelijks bij;
2. draagt onvoldoende bij;
3. draagt voldoende bij;
4. draagt in hoge mate bij;
5. niet te beoordelen (alleen bij Resultaten en Ontwikkeling van

leerlingen). Deze waardering is gegeven indien de school over bepaalde
indicatoren geen betrouwbare en valide gegevens beschikbaar heeft.

KWALITEITSPROFIEL2

Opbrengsten 1 2 3 4 5

•

•

1.1* De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en
rekenen en wiskunde aan het eind van de schoolperiode
liggen ten minste op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden
verwacht.

1.2* De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en
rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten
minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van
de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

Leerstofaanbod 1 2 3 4

•

•

•

•

2.1* Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en
rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te
bereiken doelstellingen.

2.2* De leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en
wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en
met het niveau van leerjaar 8.

2.3 De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar
aan.

2.5 De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties
te ontwikkelen.

Tijd 1 2 3 4

•

•

3.1 De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande
onderwijstijd.

3.3 De uitval van geplande onderwijsactiviteiten blijft beperkt.
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Schoolklimaat 1 2 3 4

•

•

•

•

4.1 De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die
de school daartoe onderneemt.

4.2 De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school.

4.3 Het personeel voelt zich aantoonbaar veilig op school.

4.7 Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op
een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan.

Didactisch handelen 1 2 3 4

•

•

•

5.1* De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.

5.2* De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.

5.3* De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.

Afstemming 1 2 3 4

•

•

•

6.1 De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

6.2 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in
ontwikkeling tussen de leerlingen.

6.3 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

Begeleiding 1 2 3 4

•

•

•

7.1* De school gebruikt een samenhangend systeem van
genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen
van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.

7.2 De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in
de ontwikkeling van de leerlingen.

7.5 De school gebruikt de informatie van scholen en instellingen
waar de leerlingen vandaan komen voor de begeleiding van
de leerlingen.

Zorg 1 2 3 4

•

•

•

•

8.1 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig
hebben.

8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens
bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen.

8.3* De school voert de zorg planmatig uit.

8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg.
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Kwaliteitszorg 1 2 3 4

•

•

•

•

•

•

9.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar
leerlingenpopulatie.

9.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.

9.3 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.

9.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.

9.5 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.

9.6 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de
gerealiseerde onderwijskwaliteit.

Wet- en regelgeving Ja Nee

•

•

•

N1B In de schoolgids is informatie opgenomen over standaard
gecontroleerde onderdelen

N2B In het schoolplan is informatie opgenomen over standaard
gecontroleerde onderdelen

N4A Er is voldoende onderwijstijd geprogrammeerd om te kunnen
voldoen aan de daarvoor gestelde minima
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Dit hoofdstuk beschrijft het oordeel van de inspectie over de kwaliteit van het
primair onderwijs op basisschool de Hollandse School Ltd. Singapore en geeft
een toelichting op het kwaliteitsprofiel. Daarbij legt de inspectie zo mogelijk
verbanden tussen de verschillende onderzochte indicatoren onderling en - voor
zover relevant - tussen de indicatoren en de schoolcontext, de specifieke
doelstellingen van de school en eerdere inspectieonderzoeken.
Voor een goed begrip wordt eerst de uitgangssituatie beschreven.

Uitgangssituatie
De Hollandse School Limited (HSL) bestaat al sinds 1920 en is daarmee een van
de oudste basisscholen in het buitenland. Sinds 1984 is de school gehuisvest op
de huidige locatie in een ruim opgezette buitenwijk van Singapore waar meer
internationale scholen zijn gehuisvest. De school is de afgelopen decennia stevig
gegroeid in leerlingenaantal, hetgeen geleid heeft tot regelmatige uitbreidingen
van de school. Tot de school behoort inmiddels ook een peuterschool van vier
groepen, die in een afzonderlijk gebouw is gehuisvest. Aan het begin van het
schooljaar bezochten 90 leerlingen de peuterschool en telde de basisschool 410
leerlingen. Overigens lijken de leerlingenaantallen dit schooljaar licht te dalen,
na een periode van groei in de afgelopen jaren. Veel leerlingen zijn afkomstig uit
expat-gezinnen, die kortere of langere tijd in het buitenland verblijven. Een
kleiner deel van de ouders heeft zich lokaal gevestigd met bijvoorbeeld een
eigen bedrijf.
De basisschool telt 21 groepen, waarbij de onder- en middenbouw relatief
oververtegenwoordigd is en de bovenbouw uit minder groepen bestaat. Het
onderwijs wordt verzorgd door 24 leraren, ondersteund door een
managementteam bestaande uit de directeur en drie managementleden. Twee
van hen zijn tevens twee bouwcoördinator, het andere lid van het
managementteam heeft de leiding over de peuterschool. De school heeft een
uitgebreid support team, waaronder twee intern begeleiders die tevens deels de
remedial teaching uitvoeren. Verder is er ondersteunend personeel in de vorm
van administratieve ondersteuning en in de buitenlandsituatie gebruikelijke
'admissions', een busvervoercoördinator en huishoudelijk personeel.
Het bestuur bestaat uit zeven leden, waarvan vier de kern vormen vanuit de
gedachte van de 'founding fathers', de vier bedrijven die bij de oprichting van de
school betrokken waren.
De in- en uitstroom van leerlingen is hoog, zoals gebruikelijk in de
buitenlandsituatie. Jaarlijks wisselt ongeveer een kwart van de leerlingen van
school. Dit vraagt extra aandacht voor intake- en exitprocedures, met een
zorgvuldige overdracht van gegevens van en naar Nederlandse en internationale
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scholen. Het lerarenteam is relatief stabiel qua samenstelling. Bij personele
wisselingen wordt aan nieuwe leraren een collega als leermaatje toegewezen,
net zoals de leerlingen bij binnenkomst een buddy krijgen om ze wegwijs te
maken en te helpen bij het wennen. Door specifieke omstandigheden zijn er de
afgelopen jaren twee directiewisselingen geweest. De huidige directeur vervult
vanaf de zomer van 2014 zijn taken.
Al met al kan er gesproken worden van een vrij stabiele en gunstige
uitgangssituatie voor de Hollandse School in Singapore.

Aanpak en gevolgen bezuinigingen
De Hollandse School Singapore heeft de vermindering van inkomsten door
subsidie opgevangen met een verhoging van de ouderbijdrage. Wanneer de
subsidie door de Nederlandse overheid vanaf 2016 wordt stopgezet, zal de
ouderbijdrage verder verhoogd gaan worden. Het merendeel van de ouders
krijgt een vergoeding van de werkgever voor het volgen van onderwijs voor hun
kinderen. Omdat de subsidie van de Nederlandse overheid slechts een klein deel
uitmaakt van het totale schoolgeld, zijn de gevolgen betrekkelijk gering. In
combinatie met de huidige terugloop van het aantal leerlingen is de school
nu nog gerichter naar het huidige uitgavenpatroon aan het kijken.

Algemeen beeld
De Hollandse School Singapore heeft de voldoende tot goede kwaliteit die bij het
vorige inspectiebezoek in 2011 werd geconstateerd, verder weten uit te bouwen.
Dit is een compliment waard gezien de personele wisselingen die tussentijds
hebben plaatsgevonden. De leerresultaten kunnen nu zonder meer als goed
worden beoordeeld en ook in het proces van onderwijzen en leren zijn
verbeteringen aangebracht bij het didactisch handelen en in de leerlingenzorg.
De kwaliteitszorg is uitstekend op orde terwijl de omstandigheden waarin de
school verkeert vrij stabiel en gunstig zijn. De school kan daarom, na een fase
waarin stevig is ingezet op een aantal gewenste verbeteringen en borging
daarvan, nu de punten op de i gaan zetten. De inspectie heeft er dan ook
vertrouwen in dat de school zich verder gunstig zal ontwikkelen. Zij kent aan de
school basistoezicht toe, dat betekent dat de school in principe over vier jaar
weer bezocht zal worden.

Toelichting

Opbrengsten
De inspectie beoordeelt tijdens haar onderzoek twee vormen van cognitieve
leerresultaten, te weten de leerresultaten aan het einde van de schoolperiode en
tussentijds. Deze leerresultaten kunnen bij het dagonderwijs worden vastgesteld
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aan de hand van de eindtoets. Over de afgelopen drie jaren heeft de school op
de eindtoets steeds boven de bovengrens gepresteerd, waardoor de inspectie de
resultaten als 'goed' beoordeelt. De aantallen leerlingen per leerjaar zijn
voldoende robuust om deze conclusie met vertrouwen te kunnen trekken.
De beoordeling van de tussentijdse leeropbrengsten van het dagonderwijs
baseert de inspectie in de buitenlandsituatie op het totale patroon van op de
Nederlandse situatie genormeerde toetsen voor technisch en begrijpend lezen en
wiskunde over de verschillende leerjaren in de groepen 4 tot en met 7.
Daarnaast wordt gekeken naar de woordenschatontwikkeling vanaf groep 4. Het
oordeel over de leerresultaten is echter niet (mede) gebaseerd op deze
laatstgenoemde toetsen.
De tussentijdse leerresultaten liggen over het geheel genomen ruim boven het
gemiddelde. Opvallend is dat de school op groepsniveau de resultaten op de
woordenschat geleidelijk weet te verbeteren, waar (vanwege het structureel
verminderde Nederlandse taalaanbod in de omgeving) een relatieve daling meer
voor de hand zou liggen. Met de school is besproken hoe dit gegeven verder
geanalyseerd kan worden.
De HSL heeft een begin gemaakt met het maken van
ontwikkelingsperspectieven voor specifieke zorgleerlingen, met een eigen leerlijn
voor een bepaald vak. In het kader van passend onderwijs is het zinvol om dit
verder uit te bouwen overeenkomstig de situatie in Nederland, om zo bij een
eventuele terugkeer van deze leerlingen naar Nederland een goede instroom te
bevorderen.
De school brengt de sociale resultaten nog niet systematisch in kaart terwijl er
in het onderwijs wel volop aandacht aan de ontwikkeling daarvan wordt besteed.
Het ligt daarom voor de hand dat de school zich inspant om hier meer zicht op
te krijgen.

Onderwijspraktijk
De inspectie beoordeelt de onderwijspraktijk op de HSL overwegend als goed.
Het pedagogisch handelen is zeer ondersteunend voor het zelfvertrouwen en het
leren. Het is duidelijk zichtbaar dat over het pedagogisch en didactisch handelen
afspraken zijn gemaakt die door de leraren zonder uitzondering worden
nagekomen. Er zijn onder andere werkwijzen afgesproken over het
gedifferentieerde interactieve instructiemodel, het gestructureerd
samenwerkend leren, de werkwijze met het IPC, het gebruik van ict, de wijze
van registratie en de inrichting van de lokalen. In de groepen heerst dan ook
een uitstekend leer- en werkklimaat, met een actieve leerhouding en goede
betrokkenheid van de leerlingen en met ruimte voor afstemming op
verschillende niveaus. Leerlingen worden in toenemende mate zelf
verantwoordelijk en eigenaar van hun eigen leerproces, conform de visie van de
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school op leren. De inspectie heeft met de school gesproken over de uitdaging
om de goede structuur en klassenorganisatie te behouden en toch ook dat
eigenaarschap van leerlingen voor hun eigen leren en hun leerdoelen verder
vorm te geven. Het is daarbij goed om bestaande, in het Nederlands onderwijs
vast gewortelde werkwijzen kritisch te blijven bekijken op hun bijdrage aan de
realisatie van de visie. In de bovenbouw liggen bijvoorbeeld kansen voor een
leeratelier. Integratie van het creatieve vakonderwijs in de werkwijzen van het
IPC is een tweede voorbeeld.
Het leerstofaanbod is rijk vormgegeven en dekkend voor de kerndoelen,
ondanks dat de methoden van rekenen en taal al van wat oudere datum zijn. De
school heeft deze methodes aangepast aan de populatie van de school. Beide
methoden worden binnenkort vervangen, waarbij de mogelijkheid om te werken
vanuit doelen bij de keuze van de nieuw aan te schaffen methoden voor de
school erg belangrijk is. De inspectie heeft gezien dat de school zich op
het aspect van differentiatie duidelijk verder ontwikkeld heeft, maar ook dat er
nog kansen liggen voor verdere doorontwikkeling. Binnen het leerstofaanbod
is de leerlijn Engels een sterk punt, omdat het niveau van Engels als eerste taal
wordt nagestreefd en ook daarwerkelijk bereikt. Bij de wereldoriënterende
vakken maakt de school gebruik van het IPC (International Primary
Curriculum).
De school heeft goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen want zij
gebruikt daarvoor methodegebonden en landelijk genormeerde toetsen en volgt
ook de sociaal emotionele ontwikkeling. Analyse van deze informatie wordt
gebruikt voor bijstelling van het onderwijsleerproces van individuele leerlingen.
De HSL werkt met groepsplannen die een lange doorlooptijd hebben, terwijl
ondertussen al fijnere afstemming plaatsvindt. Daarom verdient het aanbeveling
om de functionaliteit van de groepsplannen nog eens onder de loep te nemen.
Daarin kan worden meegenomen om de analyse van alle toetsgegevens en het
gemaakte werk nog wat meer zichtbaar te maken bij het nemen van
vervolgbeslissingen. In het kader van eigenaarschap kunnen leerlingen bij het
bijstellen van doelen ook een rol spelen.
De HSL kent relatief weinig zorgleerlingen. De zorg is voor de leerlingen die deze
nodig hebben goed op orde. Deze leerlingen worden tijdig gesignaleerd, vaak al
bij de intake. Indien nodig worden handelingsplannen gemaakt, uitgevoerd en
geëvalueerd. Omdat de zorgstructuur van passend onderwijs in de
buitenlandsituatie ontbreekt, wordt van oudsher remedial teaching ingezet bij de
uitvoering van de zorg. Nu leraren meer ruimte hebben om differentiatie in de
groep toe te passen, is het een logische stap dat de school bekijkt of de
remedial teaching (deels) in de groep kan plaatsvinden, waarbij de remedial
teacher in de les participeert. De school is dit reeds aan het uitproberen, omdat
aangetoond is dat de transfer van het geleerde dan groter is.
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De inspectie heeft ook een les Engels bezocht, gericht op leerlingen die net uit
Nederland afkomstig zijn. Ook in deze les was het leren intensief en actief, met
een goede organisatorische vormgeving.
Tevens is een bezoek gebracht aan twee groepen van de peuterschool. De
afgelopen jaren is ingezet op het aanleren van routines, gedragswijzen en
dagritmes, naast systematische aandacht voor woordenschatonderwijs en
andere taal- en ontwikkelingsaspecten. Met de peuterschool is gesproken over
het belang van een rijke en uitdagende leeromgeving, inclusief het creëren van
kansen voor symboolbewustzijn.

Kwaliteitszorg
Het kwaliteitszorgsysteem van de HSL is goed op orde. De school heeft in de
afgelopen jaren systematisch gewerkt aan verbeterpunten, vanuit een opnieuw
vastgestelde visie op te bereiken doelen. Daarvan maakt onderdeel uit dat de
school het mogelijk heeft willen maken dat leerlingen zowel naar het
Nederlandse onderwijs als naar het Internationale, Engelstalige
onderwijs kunnen uitstromen. Inmiddels is deze doelstelling gerealiseerd door
versterkt Engels aan te bieden in alle groepen. Daarvoor, en voor de
intensivering van het Nederlandse curriculum was een uitbreiding met de
schooldag van een half uur nodig. Daarnaast is een visie op leren vastgesteld en
zijn acties ondernomen om ook de daaruit voortkomende doelen te realiseren.
De school heeft schoolbreed een aantal vaste didactische werkwijzen
geïmplementeerd en geborgd, die passen bij deze doelen. Tijdens de
groepsbezoeken was duidelijk zichtbaar dat leraren de afgesproken werkwijzen
ook daadwerkelijk hanteerden.
De school kent haar populatie goed door de analyse van leerlingengegevens bij
de aanmelding. Tenminste twee keer per jaar worden opbrengstgegevens
geanalyseerd en wordt bekeken of nadere maatregelen nodig zijn in het licht
van de gestelde doelen. Het nieuwe schoolplan beschrijft de doelen die in 2019
op diverse terreinen behaald moeten worden en geeft tevens aan op welke wijze
onderwijskundig relevante data over het functioneren van de school worden
opgehaald. Tweejaarlijkse ouder- leraar- en leerlingenenquêtes maken daar deel
van uit. De school heeft dit schooljaar een groot aantal verbeterpunten op de rol
staan en maakt op basis van de evaluatie daarvan aan het eind van het
schooljaar nieuwe doelen voor het daaropvolgende jaar. Op deze wijze wordt er
gestaag maar verantwoord verbeterd, waarbij desgewenst rekening kan worden
gehouden met onverwachte veranderingen in de context.
Zoals gezegd worden nieuwe werkwijzen goed geborgd. De
informatievoorziening naar ouders en andere belangengroepen over alle
veranderingen en verbeteringen is uitstekend. Ouders met wie de inspectie
sprak geven aan dat ze door de zorgvuldige informatievoorziening goed
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meegenomen worden in de veranderingen en in het onderwijs aan hun
kinderen.
De omstandigheden voor verdere groei in kwaliteit zijn gunstig. Het bestuur
ondersteunt het kwaliteitsbeleid door voorwaardenscheppend te zijn waar het
gaat om bedrijfsvoeringaspecten, zoals financiën, huisvesting en personeel. Op
deze punten zit het bestuur 'kort op de bal'. Hoewel het bestuur voor het overige
een beleidsbepalende taakopvatting heeft, zijn in onderwijskundig opzicht een
aantal taken gedelegeerd naar de directeur en het management. Op dat vlak is
het bestuur dus meer toezichthoudend dan beleidsbepalend. Dat geeft de
directie ruimte om gewenste verbeteringen uit te bouwen, voor zover het
onderwijskundig management de bedrijfsvoering niet negatief raakt.
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Bij dit kwaliteitsonderzoek heeft de inspectie ook de naleving van een aantal
wettelijke voorschriften over de door het bestuur vastgestelde schoolgids en het
schoolplan onderzocht, zoals die voor scholen in Nederland gelden. Op basis
hiervan concludeert de inspectie dat de school aan deze wettelijke bepalingen
voldoet.

De bevindingen van dit kwaliteitsonderzoek leiden tot het volgende arrangement
voor het vervolg van het toezicht (toezichtarrangement):

De aangetroffen kwaliteit van het onderwijs op de school vraagt geen
aanpassing van de reguliere onderzoeksplanning van de inspectie. In beginsel
volgt over vier jaar opnieuw een kwaliteitsonderzoek.

VERVOLG VAN HET TOEZICHT4
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