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Notulen vergadering CUR (overleg met CvB)  
Datum: 06-9-2017,  Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 20.00 -23.00 uur       
 
Aanwezig:  
CUR: Bart Bikkers, Daniëlle Clausing, Sander Halkes, Angela van Hecke (voorzitter a.i.), Saraab Fallaha (vicevoorzitter),  
Cynthia Roos (secretaris), Caroline van ’t Veer, Lennert Verhoog  
CvB: Eric Boerhout, Claudia Doesburg 
Ambtelijk secretaris: Mirjam Kool  
 
Afwezig met kennisgeving: 
Er is vanavond tijdens een diner afscheid genomen van Noortje Smit (voorzitter) en Christine Baris (ambtelijk secretaris).  
De CUR bedankt hen voor hun inzet en bijdrage. 
 

Nr. Wat Wie Deadline/S.v.Z. 

1-20170906 CUR faciliteringsvoorstel uitwerken incl. inzicht in welke CUR-leden wanneer beschikbaar zijn. Carolien/Saraab 30/9/17 

2-20170906 Komende vergaderdata: 
-10/10 (Mirjam Kool en Danielle Clausing niet aanwezig).  
-7/11 wordt 6/11; 
-12/12 wordt 14/12. 
-De 10/10 vergadering wordt getapet en naar de ambtelijk secretaris gestuurd om uit te werken 

 
 
 
 
Angela/Mirjam 

 
 
 
 
10/10/17 

3-20170906 Terugkoppeling mondeling en per e-mail aan het CvB hoe de CUR staat in het stakingsdilemma. Angela 7/9/17 

4-20170906 Het CvB kan zich vinden in wat de CUR wenst inzake het laten terugvloeien van de overgebleven 
premiegelden AOV naar de medewerkers en zal hier uiterlijk 15/9 op terugkomen om een afspraak 
te maken.  
Deze maand wordt dit agendapunt afgehandeld en de ingangsdatum zal 1/1/18 zijn.  

CvB 15/9/17 

5-20170906 Terugkoppeling resultaat interne audits aan CUR in een volgende vergadering. CvB 14/12/17 

6-20170906 Agendapunten 18/9 voorbespreking met Kornell Kramer en  
adviesraad 25/9 :  
-tariefstelling opvang; 
-brief IKC Het Spectrum inzake BSO. 

 
Dagvoorzitter adviesraad. 
Aanwezigheid bij IKC-raad. 

Cynthia/Lennert 
Angela/Lennert 
 
 
 
Lennert 
Angela/Lennert 

18/9/17 
25/9/17 
 
 
 
25/9/17 

7-20170906 Terugkoppeling ingelaste vergadering CvB-CUR-RvT 25/9 z.s.m. aan CUR per e-mail. 
De jaarlijkse evaluatiebijeenkomst met RvT is 30/10:  
-welke punten evalueren.  
-informeren bij Hester welke agendapunten de RvT heeft. 

Bart/Sander 
 
CUR 
Cynthia 

z.s.m. 
 
10/10/17 
10/10/17 

8-20170906 Reglement toesturen aan IKC De Ark tenzij dit al gedaan is inzake aantal leden. Mirjam 15/9/17 

9-20170906 De Schakel vragen om de vraag over schoolzwemmen per e-mail in te sturen; de CUR bespreekt 
vervolgens of hij er iets mee moet/kan. 

Sander 15/9/17 

10-20170906 Jochem Streefkerk namens CUR raadplegen of P&O centraal personeelsdata bij ABP mag opvragen. Saraab 15/9/17 

11-20170906 Agendapunten voor de volgende CUR:  Angela n.v.t. 

12-20170906 Nota’s dateren>check tijdens agenda-overleg CvB n.v.t. 

13-20170906 Instemming verlenen inzake bestuursformatieplan CUR z.s.m. 

14-20170906 Voorstel opstellen met de mogelijkheden CUR qua inzet uren naar redelijkheid en billijkheid  Caroline/Saraab z.s.m. 

15-20170906 CUR beantwoorden inzake boven schoolse uren/lokale uren inzet CUR  CvB z.s.m. 

16-20170906 Overzicht interne wijzigingen managers kinderopvang CvB/Denise z.s.m. 

17-20170906 Informeren over adviezen (waaronder preventiemedewerker) vanuit de RI&E aan CUR CvB z.s.m. 

18-20170906 Coach Marja van Kerkhof uitnodigen voor vergadering van 10-10-2017 voor toelichting offerte Cynthia 15-9-2017 

19-20170906 Gewijzigde vergaderdata ter info naar CvB Angela/Mirjam 15-9-2017 

    
1. Opening, vaststellen agenda en nalopen actiepunten 27-6-2017  
De voorzitter a.i. opent de vergadering. De notulen van 27-6-2017 zijn online vastgesteld per 04-07-2017. 
De actiepuntenlijst is na de vergadering geactualiseerd. 
 
Voorbespreking CUR 

• Vacatures: Daniëlle Clausing vervult de ontstane vacature door het vertrek van Noortje Smit en Mirjam Kool start vandaag 
als ambtelijk secretaris na het vertrek van Christine Baris. 
Rolverdeling CUR (o.a. technisch voorzitter): de rol van voorzitter is vrijgekomen en vandaag pakt Angela van Hecke deze 
op. De vraag is wie van de CUR-leden interesse heeft in de voorzittersrol. Het bij andere werkgevers en op andere locaties 
werkzaam zijn is naast tijdgebrek een dilemma voor de meeste leden. Wisselend voorzitterschap wordt als optie in het 
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achterhoofd gehouden. De vicevoorzitter kan wegens privéomstandigheden geen toezeggingen doen. Sander Halkes zou de 
rol van technisch voorzitter willen oppakken, als een ander het vooroverleg/acties kan oppakken. Cynthia wil hiervoor een 
bijdrage leveren. Uiteindelijk is Angela van Hecke bereid om de voorzittersrol a.i. op zich te nemen.  
Afspraak: allen zijn akkoord dat Angela van Hecke de voorzittersrol a.i. oppakt in samenwerking met de vicevoorzitter en 
secretaris. De secretaris doet het dringende verzoek om werkzaamheden binnen het DB goed te verdelen. De rolverdeling 
zal na 3 maanden worden geëvalueerd. 

• Inventarisatie welke CUR-leden wanneer beschikbaar én faciliteringsbehoefte. 
Actie: Caroline van ’t Veer en Saraab Fallaha werken een faciliteringsvoorstel uit incl. inzicht in welke CUR-leden wanneer 
beschikbaar zijn. 

• Vergaderdata CUR; de huidige planning wordt aangepast naar: 
10/10 (Mirjam Kool en Danielle Clausing niet aanwezig).  
7/11 wordt 6/11; 
12/12 wordt 14/12. 
Actie 10/10: de 10/10 vergadering wordt getapet en naar de ambtelijk secretaris gestuurd om uit te werken 

• Contactpersoon RvT: dit blijft Cynthia Roos. 
 

CUR + CvB 
De voorzitter heet het CvB welkom.  
Na toevoeging van de agendapunten “3. Staking” + “12/13. Update stand van zaken” door het CvB wordt de agenda 
vastgesteld. 
 
2. Mededelingen   

• Vacatures: de vacature van ambtelijk secretaris is ingevuld door Mirjam Kool en de vacature vanuit de personeelsgeleding 
onderwijs door Daniëlle Clausing. Er vindt een korte kennismakingsronde plaats. 

• Coach CUR: Cynthia Roos heeft hierover gemaild. De betreffende coach is bereid in een vergadering aan te sluiten om 
kennis te maken. Het doel van de coach wordt om de CUR naar een hoger niveau te brengen; dit na de start van een aantal 
nieuwe CUR-leden én om na 1,5 jaar een soort van doorstart te maken. Afgesproken wordt de coach uit te nodigen voor de 
volgende vergadering en de toelichting op de offerte te laten geven.  
Actie 10/10: Cynthia nodigt Marja van Kerkhof uit. 

 
3. Staking 

Het CvB wil graag met de CUR bespreken hoe hij tegen de staking aan kijkt en hoe Un1ek als geïntegreerde organisatie 
hiermee om dient te gaan. In een werkgroep is hier al het een en ander in voorbereid.  
Het CvB steunt de uitgangspunten van de staking, maar hoe dient Un1ek het uit te voeren? Leerkrachten zijn in de basis 
geen stakers en moeten volgens de PO-Raad hierin gesteund worden. Alle directeuren van de scholen zijn gepolst en staan 
hierachter ook al komt het niet overal even goed uit. 
Staken is een individueel recht en bij lidmaatschap van een vakbond wordt een percentage van het salaris uitbetaald. De  
PO-Raad adviseert echter om sowieso het salaris uit te betalen, zodat leerkrachten niet vanwege hun salaris zich 
belemmerd voelen om te gaan staken. En de PO-Raad roept ouders op om zich solidair op te stellen, zodat er gestaakt kan 
worden. De oproep die de PO-Raad nu doet is anders dan het stakingsrecht beschrijft. 
Wat de zorgplicht vanuit het onderwijs is, is onduidelijk bij juristen, maar daarover gaat Un1ek nu niet de discussie aan. 
 
Deze staking is echt uitzonderlijk voor docenten met hun loyaliteitsgevoel naar de kinderen. Het CvB zou een statement 
willen maken richting de politiek, ouders op de hoogte brengen van de staking en het salaris van de docenten uitbetalen.  
Echter, dienen we als geïntegreerde organisatie dan opvang aan te bieden? Onze ervaring is bij een geïntegreerde instelling 
dat ouders van mening zijn, dat als de school dicht is, zij recht hebben op opvang. Een alternatief is als de ouder geen 
oplossing heeft het bespreekbaar te maken met de directeur van de school; men kan dan zijn kind brengen. Noodopvang is 
de verantwoordelijkheid van de school.  
 
De meeste andere concullega-organisaties betalen hun leerkrachten door, maar hebben niet het dilemma van opvang. 
Voor een één-uursstaking is geen opvang geregeld. We willen de opvang ook niet oplossen door andere medewerkers 
meer te laten werken.  
Hoe kijkt de CUR hier tegenaan? Zie dit als een vrijblijvende raadpleging, want het CvB blijft verantwoordelijk en neemt het 
uiteindelijke besluit. 
 
Morgen gaat de communicatie eruit naar al het personeel en de ouders (via directeuren). 
De maatschappelijke onrust is beperkt tot dat ouders iets voor hun kind(eren) regelen voor 1 dag. 
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Actie 7/9: de CUR bespreekt het Un1ek dilemma (salarisdoorbetaling en opvang) wat door de staking ontstaat en koppelt 
dit terug aan het CvB. 
 

4. Tariefstelling kinderopvang 
Afspraken zijn gemaakt en eind september komt de adviesaanvraag inzake tarieven/pakketten voor 
kinderopvang/onderwijs, nadat Kornell Kramer met de commissie op 18/9 de voorbespreking heeft gehad. Vervolgens 
komt het nog op de agenda in de Adviesraad van 25/9. De integrale begroting wordt geagendeerd voor december.  
Gevraagd wordt of de groepsgroottes nog in het tarief opgenomen zijn? Het CvB geeft aan dat dit per 2019 het geval zal 
zijn. 
 

5. Collectieve AOV (instemmingsverzoek) 
De CUR is van mening dat de collectieve AOV voor 95% een mooi voorstel is. Het is een faciliteit naar de medewerkers, 
maar je hoeft er niet aan mee te doen. De verzekeraar verleent echter vanuit de betaalde premies ook een subsidie aan 
Un1ek bij reïntegratietrajecten. Dat geld is als premie opgebracht door de medewerkers. De CUR ziet dat geld graag 
teruggaan naar de medewerkers in de vorm van premievermindering. Wat is de argumentatie van het CvB om hierin niet 
mee te gaan?  
Het CvB herkent deze reactie niet en mogelijk komt deze van P&O. Un1ek hoeft er niet aan te verdienen, maar ook niet 
iedereen zal de verzekering aangaan. Het CvB wil meegaan met de wens van de CUR. 
Actie 15/9: het CvB kan zich vinden in wat de CUR wenst inzake het laten terugvloeien van de overgebleven premiegelden 
AOV naar de medewerkers en zal hier uiterlijk 15/9 op terugkomen om een afspraak te maken.  
Deze maand wordt dit agendapunt afgehandeld en de ingangsdatum zal 1/1/18 zijn.  
 

6. Invoering wet IKK 
Een aantal maatregelen zijn uitgesteld naar 1/1/2019. In de adviesraad is een presentatie geweest over IKK voor 1/1/2018. 
Nu is men druk bezig met de aanpassingen in het pedagogisch beleidsplan en het inrichten van het mentorschap. De 
aanpassing BKR en de pedagogisch coach zijn uitgesteld. Voor de taaleis hebben we een termijn van vijf jaar. 

 
Korte punten: 
7. Harmonisatie Maassluis (ter info) Nota ontvangen op 29/6/17 

Er zijn nu 2 startgroepen in Maassluis en dit wordt straks omgevormd naar een peuterspeelzaal in dagdelen. Dit vanuit de 
harmonisatie herverdeling peuterspeelzaalwerk. We krijgen tot de zomer 2018 de tijd voor de overgang naar 2 PM’s. Op de 
startgroep staat nu een leerkracht en PM’s. 
 

8. Meldregeling integriteit (instemmingsverzoek) staat open 
Het instemmingsverzoek is ontvangen door de CUR. De werving naar een vertrouwenspersoon is uitgezet, maar hier zijn 
nauwelijks reacties op gekomen. Er vindt 1 gesprek plaats met 1 aanmelder + de vacature is opnieuw uitgezet en nu met 
een vrijwilligersvergoeding. 
 

9. Voortgang werkgroep OOK/IB-netwerk en training interne auditor 
Deze werkgroep heeft het druk met de kwaliteitscirkel, de onderwijskwaliteit op locaties. 
Wat zijn de kritische prestatie indicatoren? Hieruit zijn 5 indicatoren vastgesteld.  
De interne audits lopen en 2 daarvan zijn al uitgevoerd. Er komen er nog 2 aan dit jaar. Vanuit deze audit krijgt het CvB 
organisatie brede verbeterpunten teruggekoppeld. 
Mensen hebben zich voor intern auditor op kunnen geven. Men audit niet op zijn eigen locatie en wordt begeleid door een 
externe partij. Het auditrapport wordt ook in de IKC-raad besproken. 
 
De CUR mist nog de link tussen het audit verhaal en de IB-er (zorg locatie en kind). Hoe kan een externe partij toetsen dat 
dit voldoet aan de normen?  
Het CvB antwoordt dat de IKC-raad met zijn eigen directeur het gesprek aan dient te gaan over de invulling IB-functie.  
Dit is vrij aan locaties. Het CvB houdt inzicht in de indicatoren (zorg is er daar ook één van). 
 
Kritische prestatie indicatoren kun je heel specifiek formuleren. De CUR kan inzicht krijgen in het model auditformulier. 
De audit is een ontwikkelinstrument en geen beoordelingsinstrument. We zijn een lerende organisatie. Het verbeterplan 
wordt gemonitord door het CvB zo vaak als nodig. Er is veel enthousiasme bij de interne auditors om de audits uit te 
voeren. 
Actie: het CvB koppelt na wat meer audits de ervaringen terug aan de CUR in een volgende vergadering. 
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10. Huisvesting Schakel/Spectrum  
Spectrum: sinds vorige week zijn alle zienswijzen door de gemeenteraad Maassluis geadresseerd en afgewerkt en is de 
opdracht gegeven. Pas in november kan gestart worden met heien. In de zomer 2018 gaan we over. De meerkosten blijven 
tot nu toe binnen budget en de aannemer houdt zich aan de prijsafspraken. Als de nieuwe school en de nieuwbouwwijk er 
staan gaat alles weer aantrekken. Nu vindt er wat scheefgroei plaats.  
 
De Schakel: is het meest spannende, omdat het het eerste project in Nederland is dat zo wordt aangevlogen. De 
besluitvorming blijft echter achter bij de plannen en uitwerking. Er zijn nog enkele risico’s. De laatste hand wordt nu gelegd 
aan een document waarin alles staat en de CUR wordt daar ook bij betrokken, in eerste instantie via de commissie.  
Dit document bevat scenario’s, keuzemogelijkheden en businesscases met een aparte korte samenvatting. De 2 risico’s zijn 
dat we onderwijsgeld inzetten voor bouwstenen, hetgeen mag voor duurzame bouw, maar wel met de harde garantie van  
verwachte leerlingaantallen, die we niet kunnen geven. Hiervoor dient de gemeente voor ons in de bres te springen en die 
garantie te geven. 
Het proces dendert voort. Er zijn subsidies verkregen onder de voorwaarde dat voor een bepaalde tijd zaken zijn geregeld. 
Alle partijen willen dit en daarom dient een goed antwoord op de 2 risico’s geformuleerd/geregeld worden. De hoop is dat 
de gemeenteraad dit jaar akkoord geeft. Dan heeft Un1ek een uniek project/gebouw. 
Alternatieven met risico’s zijn ook in kaart gebracht voor als De Schakel niet doorgaat, maar de bevlogenheid is groot bij 
alle betrokkenen. 
 
Doordecentralisatie: Maassluis is hier al ver mee en het CvB komt daarop terug binnenkort. 
 

11. Voortgang MCPO/vervangingsfonds: er zijn een aantal positieve ervaringen, maar de markt is heel mager. De reguliere 
standaard formatie is al moeilijk op orde te houden. Iedere directeur heeft zijn eigen netwerk van waaruit hij vervanging 
regelt. Driessen is een partij die we kunnen machtigen om de inventarisatie/selectie/bemiddeling te doen. Bij ons gaat het 
om 10 mensen/7 fte. 
Un1ek wil investeren om organisatie breed mensen te binnen/boeien. Daarnaast staat Un1ek vooraan in de rij bij de 
uitstroom van PABO’s. Un1ek heeft zijn basisformatie op orde. 
 
De CUR vraagt of de LIO nog aantrekkelijker gemaakt gaat worden dan nu de huidige kleine vergoeding. 
Het CvB antwoordt dat dit een goed punt is en op de agenda staat, maar dat Un1ek niet mee kan doen aan bonussen en 
een huis aanbieden. 
 
Uitgezocht wordt om eind dit jaar uit het vervangingsfonds te stappen. Un1ek betaalt meer premie dan onttrokken wordt. 
Rond de zomer lag het ziektepercentage bij onderwijs op 4,5% en bij de opvang op 8%.  
 

12. Halfjaarcijfers en bezetting 
De Kinderopvang loopt goed en we gaan weer naar wachtlijsten. Hieruit vloeit voort dat we meer personeel nodig hebben 
en soms minder flexibel naar ouders toe kunnen zijn. De capaciteitsuitbreiding komt hier en daar door nieuwe groepen. 
De halfjaarcijfers opvang sluiten aan op de begroting en die van onderwijs iets eronder.  
 

13. Pilot aandachtstraining 
Binnenkort komt er communicatie dat medewerkers zich kunnen inschrijven voor aandachtstrainingen (Yoga, 
Ergonomische training, Mindfulness etc.). Dit is een pilot om mensen meer in balans te krijgen. Na een jaar zal Un1ek 
evalueren of de trainingen effect hebben waarna wellicht een structureel aanbod komt. 
Un1ek betaalt de cursus, maar de medewerker doet het wel in zijn eigen tijd. 
 
Het CvB wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng en verlaat de vergadering. 

 
Nabespreking CUR 
14. Brief IKC-raad het Spectrum VLD aangaande BSO-ontwikkeling bij IKC (gericht aan Adviesraad) 

Er is een brief binnengekomen over de vakantieopvang bij Spectrum Vlaardingen. Het budget zou beperkt zijn, waardoor er 
onvoldoende leuke activiteiten voor de kinderen kunnen worden aangeboden. Met het flexverhaal dat aangeboden wordt, 
is het lastig inschatten hoeveel kinderen er komen. 
De CUR vraagt zich af of voldoende gecommuniceerd is door de manager wat er aan budget is en wanneer vervoer 
beschikbaar is, zodat de medewerkers hun programma erop kunnen inrichten.  
Actie 25/9: brief IKC-raad inzake vakantieopvang het Spectrum VLD als agendapunt voor de adviesraad 25/9. 
 

15. Adviesraad 
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Vooruitblik komende adviesraad 25/9 en 18/9 voorbespreking:  
Agendapunten worden: 
-tariefstelling opvang met toelichting door Kornell Kramer; 
-brief IKC Het Spectrum inzake BSO. 
 

16. Gemeenschappelijk vergadering met RvT 
Bart Bikkers en Sander Halkes gaan naar de gemeenschappelijke vergadering RvT.  
Agendapunten zijn doordecentralisatie, huisvesting etc.  
Actie: Bart Bikkers/Sander Halkes koppelen gemeenschappelijke vergadering RvT z.s.m. aan CUR terug per e-mail. 
De jaarlijkse evaluatiebijeenkomst met RvT is 30/10.  
Actie CUR: tevoren goed voorbereiden wat CUR wil evalueren met RvT voor de jaarlijkse vergadering op 30/10..  
Actie secretaris: informeren bij Hester Hill welke agendapunten de RvT heeft. 
 
Wie gaan er naar adviesraad?  
Actie: Lennert Verhoog/Cynthia Roos-Kempers hebben 18/9 vooroverleg inzake de tariefstelling kinderopvang met  
Kornell Kramer; Angela van Hecke/Lennert Verhoog zijn bij IKC-raad/Adviesraad (25/9 dagvoorzitter Lennert, actie-en 
besluitenlijst Angela). 
Na de vergadering via groepsapp afgesproken dat Cynthia 25/9 uiteindelijk niet aansluit wegens drukke agenda en 
voldoende bezetting. 
 
Standpunt CUR inzake staking: opvang en doorbetaling salaris? 
De meerderheid van de CUR is voor het doorbetalen van het salaris leerkrachten en noodopvang op school zonder 
ruchtbaarheid eraan te geven.  
Aandachtspunt is de PM-er met nul-uren contract; als er geen kinderen zijn, is er geen werk voor hen en dus geen 
inkomsten; zij mogen indirect niet de dupe worden.  
Actie 7/9: Angela van Hecke koppelt mondeling en per e-mail terug aan het CvB hoe de CUR staat in het stakingsdilemma. 
 
OC bij nieuwe IKC  
Actie:  reglement toesturen aan IKC De Ark inzake aantal leden, tenzij na informeren blijkt dat dit al gedaan is door ambtelijk 
secretaris. 

 
Rondvraag: 
 
Schoolzwemmen 
De Schakel heeft de CUR naar zijn visie gevraagd op het schoolzwemmen en de verantwoordelijkheden van docenten? 
Volgens de CUR is het CvB hiervoor verantwoordelijk. 
De CUR-leden weten dat er overleg is geweest en de regels zijn aangescherpt. Er blijkt echter geen uniformiteit in hoe scholen 
het uitvoeren. 
Actie Sander Halkes: De Schakel vragen om de vraag over schoolzwemmen per e-mail in te sturen; de CUR bespreekt vervolgens 
of hij er iets mee moet/kan. 
 
Personeelsgegevens opvragen bij ABP en privacywetgeving 
P&O zou graag een instemmingsverklaring van de CUR willen voor het opvragen van de diensttijdgegevens. Bij de overgang van 
het ene kantoor naar het andere zijn deze data niet goed meegekomen. In plaats van elke medewerker hiernaar te vragen zou 
P&O dit centraal kunnen opvragen via ABP, die alle data wel heeft. 
De CUR vraagt zich af of dit kan vanuit de privacywetgeving. 
Actie Saraab Fallaha: raadpleegt namens CUR-jurist Jochem Streefkerk of P&O centraal personeelsdata bij ABP mag opvragen. 
 
17. Sluiting.    
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 


