
    
 
Notulen vergadering CUR (overleg met CvB)  
Datum: 27-6-2017,  Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 19.30 -22.30 uur       
 
Aanwezig:  
CUR: Noortje Smit (voorzitter), Cynthia Roos (secretaris), Lennert Verhoog, Angela van Hecke, Caroline van 't Veer en Bart Bikkers. 
Ambtelijk secretaris en notulist: Christine Baris.   
CvB: Eric Boerhout (agendapunt 4 t/m 8) 
Gastspreker: Misja van Herp, directeur IKC VanKampen (agendapunt 3) 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Saraab Fallaha (vicevoorzitter), Sander Halkes en Claudia Doesburg (CvB). 
 
   

1. Opening, vaststellen agenda en nalopen actiepunten 16-5-2017  
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. De notulen van 16-5-2017 zijn online vastgesteld per 26-5-2017. 
 
19.30 uur alleen met CUR 
2. Mededelingen  

 Stand van zaken vacature CUR medewerker onderwijs: Tot op heden geen aanmeldingen. Noortje maakt een voorzet om 
dit nogmaals onder de aandacht te brengen van de medewerkers onderwijs bij UN1EK.  

 Voor de volgende CUR vergadering, die wordt verzet van dinsdagavond 5 september naar woensdagavond 6 september 
2017, zal het agendaoverleg met Claudia door zowel Noortje als Angela worden bijgewoond.  

 Gesprek met de bedrijfsarts van Synthra op 12 juli (Lennert en Cynthia): Er zijn hiervoor voorbereidende vragen op papier 
gezet door Cynthia en Lennert, deels gesteld aan het CvB en deels aan de bedrijfsarts. Deze worden eerst nog voorgelegd 
aan de overige CUR leden alvorens ze door te sturen. 

 Interview met Anka van Voorthuijsen/tijdschrift InfoMR AOB (Bart en Cynthia): Het was een leuk interview. Er is al een 
ruwe schets opgesteld. Het definitieve stuk volgt nog en uiteindelijk wordt het geplaatst in oktober. Het is het handigst om 
dit via Ethel van Deventer de hele organisatie in te sturen. 

 Voortgang Interne meldregeling integriteit (instemmingsverzoek): Uit het antwoord van het CvB blijkt dat er ten opzichte 
van de oude tekst weinig wijzigingen zijn doorgevoerd. Er zijn een aantal zaken nog steeds niet duidelijk voor de CUR. Er zal  
aan het CvB om nadere uitleg worden gevraagd. 

 
3. Uitleg door Misja van Herp over inzet leraar-ondersteuner (op de locatie IKC van Kampen) 
Misja vertelt in het kort (aan de hand van een PowerPoint presentatie) dat hij in de toekomst wil gaan werken met clusters en 
stamgroepen en hierbij gebruik wil maken van de leraar-ondersteuner. Huidige lesmethodes op de basisschool zullen worden 
afgebouwd en er zal gewerkt gaan worden met doelen in een leerjaar. Deze overgang duurt 4 jaar. Het is niet de bedoeling dat 
dit UN1EKbreed doorgevoerd gaat worden. Niet iedere locatie leent zich voor een dergelijke aanpak. Voorop staat behoud van 
eigen identiteit.  
Misja nodigt de CUR alvast uit om volgend jaar een keer langs te komen op IKC VanKampen. De CUR wil graag gebruik maken 
van deze uitnodiging. 
 
Met CvB: 
4. Bestuursformatieplan.  
Het CvB legt uit dat de procesgang hiertoe niet helemaal goed is verlopen. Een IKC-raad heeft hier een opmerking over 
gemaakt. Er staan echter geen zaken in die niet al langs de CUR zijn gelopen. De CUR wordt verzocht nog officieel instemming te 
verlenen met het bestuursformatieplan. Het verzoek van de CUR aan het CvB is het bestuursformatieplan nog te updaten en de 
functie van leraar-ondersteuner in bijlage 1 op te nemen, want hier is immers door de CUR al instemming op verleend.   
Het CvB meldt dat er zal worden onderzocht of per 1 januari 2018 kan worden gestopt met het Vervangingsfonds, met als reden 
dat daar niet alles kan worden gedeclareerd. Met een eigen regeling wel. Afsprakenvrijheid is de belangrijkste issue hierin, niet 
een financiële. Na de zomervakantie komt dit punt terug op de agenda van de CUR. 
 
Nog een algemeen verzoek van de CUR aan het CvB: Graag de nota's die de CUR ontvangt dateren, want dat gebeurt nu niet.  

 
5. Voortgang MCPO/afbouw Randstad (stopt per 1-8-2018) 



CvB meldt dat er tot nu toe 7 fte is benoemd in de poule en er wordt een wervingscampagne opgezet door Driessen.  
Het juridische traject is op orde. De kwartiermaker heeft dit keurig verzorgd. De kwartiermaker wil het eerste jaar nog de 
coördinator zijn, met de mogelijkheid tot doorontwikkeling van het MCPO. Hiertoe kunnen subsidies worden aangevraagd. Er 
wordt ook gekeken of er nog meer besturen aan de MCPO kunnen worden gebonden. 
De CUR vraagt wat men gaat doen als de poule niet verder kan worden gevuld? CvB geeft aan dat er (over)morgen een 
inventarisatie is. Dan weten ze meer.  
Het CvB geeft vervolgens aan dat er nog steeds een mogelijkheid open staat om uitzendbureaus benaderen. Om het dan 
financieel aantrekkelijk te houden, uitzendbureaus werken immers met een opslagfactor, wordt getracht om met vaste tarieven 
te werken. 
De CUR deelt mee dat er vanuit de IKC's/scholen is/wordt aangegeven dat er behoefte is aan vaste gezichten en bewaking van 
kwaliteit. Het CvB reageert met het gezegde 'nood breekt wet', het streven is er wel, maar er kan geen garantie worden 
gegeven. 
Het CvB meldt dat het MCPO traject twee jaar door gaat lopen, daarna vindt er een evaluatie plaats.  
Een leraar-ondersteuner valt onder de doorontwikkeling, de invoering ervan gaat nu nog niet gebeuren. 
 
De CUR vraagt hoe het zit met de christelijk identiteit? E.e.a. hierover staat in de jaarplannen van iedere school. Bij W&S is een 
DCPO geen harde eis meer.  
 
6. Jaarverslagen opvang en onderwijs inclusief jaarrekeningen. 
Het CvB meldt dat ze van de RvT een compliment heeft gekregen. UN1EK is en blijft alert op alle uitgaven.  
Onderwijs: Er is een klein stukje te kort, maar dat laat zich verklaren. Meer geld moest worden uitgeven door de sluiting van 't 
Kompas (ondanks dat is het besluit tot sluiting in financieel opzicht een juiste beslissing geweest) en nog niet alles is 
gedeclareerd bij het Vervangingsfond.  
Door kritisch te kijken naar de formatie is er nu geen overschrijding meer. Er zit weer wat vet op de botten en 2% rendement is 
het doel. Het CvB is tevreden. 
Opvang: De opvang trekt aan (ook landelijk) en zijn zelfs al weer wachtlijsten ontstaan bij UN1EK.  
Op delen van de wet IKK is uitstel van invoering gegeven. UN1EK (en alle publieke organisaties) is hier niet zo blij mee, want ze 
is er nagenoeg klaar voor, hebben het goed voorbereid. Het zelf alvast invoeren ervan is te kostbaar. 
 
7. Tussenevaluatie CUR en samenwerking CvB + uren tijdsbesteding medewerkers. 
De CUR vertelt dat ze nu ruim een jaar bezig is en ze vraagt aan het CvB hoe ze vindt dat het nu gaat. Het CvB geeft aan dat er in 
die periode veel onderwerpen langs zijn gekomen. Integraal denken vergt veel. Medezeggenschap bij UN1EK is een 
voorbeeldmatig model voor veel andere stichtingen in het land. Gevaar is dat beleidsbepalers het niet nodig vinden om de 
wetgeving hierop aan te passen en naar UN1EK gaan wijzen. Het model is in ontwikkeling, maar het gaat niet vanzelf. Veel is 
nog onbekend terrein, een zoektocht. Kost extra veel tijd. Dat is een zorg voor het CvB en ook voor de CUR. Het moet uitdagend 
en leuk blijven. De CUR zou graag wat meer zelf informatie willen ophalen. Daar is nu amper tijd voor. Ook als er een 
presentatie in de CUR wordt gegeven drukt dit erg op de agenda qua tijd.  
Ook de te besteden tijd van CUR leden die medewerkers zijn binnen UN1EK is een lastig aspect. In de praktijk gaan de 
bovenschoolse uren vaak ten koste van de lokale uren van een school/IKC/opvanglocatie. Dat is niet de bedoeling. Indien dit 
wordt gecompenseerd, zou dat bij een directeur meer draagvlak genereren. Het CvB ziet dit als een vraag en zal deze 
beantwoorden via de email. 
Het CvB geeft verder aan graag een onderbouwd voorstel van de CUR te ontvangen met de mogelijkheden CUR qua inzet uren 
naar redelijkheid en billijkheid.   
Tot slot geeft het CvB aan dat de presentatie van de studiereis naar van Eric (en nog 20 mensen) naar Graz, Oostenrijk ook 
interessant zou zijn voor de CUR. Het gaat over inclusief onderwijs. Indien de CUR hierin is geïnteresseerd, moet ze dit 
aangeven. 
 
Het CvB informeert de CUR nog over het volgende:  
Julius Jollema Gorter, hoofd P&O a.i. is per gestopt 26 juni 2017. Roland Cevaal, het huidige hoofd P&O is nog arbeidsongeschikt 
en de verwachting is hij niet op korte termijn volledig terugkeert in het arbeidsproces. Op 18 september 2017 zal Annet van 
Bemmel het nieuwe hoofd P&O a.i. zijn. Er is met haar voor een jaar een afspraak gemaakt.  
Het CvB uit zijn zorg om de afdeling P&O. In korte tijd zijn er veel wisselingen geweest als het gaat om een hoofd P&O. De CUR 
deelt deze zorg. 
    
Er zijn twee nieuwe schooldirecteuren benoemd die na de zomervakantie aan de slag gaan. Het gaat om mevrouw Suzan Stolze 
- Van Rijn van De Groene Hoek en mevrouw Sibel Karacha van Het Anker. Verder meldt het CvB dat er binnen UN1EK wat 
verschuivingen zijn van managers kinderopvang en er is een nieuwe manager kinderopvang aangesteld, te weten Lienke Prins, 
op IKC Het Balkon. 
 



De CUR meldt dat het als lastig wordt ervaren dat op een IKC meerdere aanspreekpunten zijn, een directeur, maar ook een 
manager kinderopvang. Dit geeft soms onduidelijkheid over wie nu wel en wie niet de eindverantwoording heeft. Het CvB 
meldt dat hier aan gewerkt wordt. Het is in ontwikkeling. Bij sommige IKC's is dit al geregeld en valt de manager kinderopvang 
onder de directeur.  
 
Het motto van het CvB voor volgend schooljaar is 'goed werkgeverschap'. Er is op dat vlak het afgelopen jaar een aantal 
blunders begaan die niet nog een keer voor mogen komen. 
 
8. Functieboek (SB): preventiemedewerker.  
Het CvB meldt dat maandag 3 juli a.s. een viertal adviezen vanuit de RI&E op haar agenda staat, waaronder die van de 
preventiemedewerker. Daarna komt het CvB er op terug, wellicht nog voor de zomer vakantie. De CUR voegt hier nog wel aan 
toe dat ze instemmingsrecht heeft over de aan te stellen persoon van de preventiemedewerker en diens positionering bij 
UN1EK. De CUR vertelt verder dat ze op 12 juli een gesprek heeft met de bedrijfsarts van Synthra over de ontwikkelingen van de 
Arbowet. Ze heeft ter voorbereiding van dit gesprek nog een aantal vragen aan het CvB die ze graag voortijdig beantwoordt 
ziet. Deze worden z.s.m. opgestuurd aan het CvB. 
Het onderwerp preventiemedewerker heeft al vaak op de agenda gestaan van de CUR, ook in combinatie met FUWA. Het CvB 
geeft aan dat het al een gewogen functie is, dat hoeft niet meer te gebeuren. Het staat wel in het functieboek, maar nog niet in 
het functiegebouw. Het is geen langdurig traject meer.  
 
Tot slot grijpt het CvB de gelegenheid aan om Noortje te bedanken voor haar inzet als voorzitter van de CUR. Noortje stopt 
ermee per 1 augustus 2017 en dit is haar laatste CUR vergadering.  
 
Zonder CvB 
9. Adviesraad:    

 Evaluatie laatste adviesraad van 20 juli 2017. Het was een interessant bijeenkomst. Miriam Wesemann heeft e.e.a. 
toegelicht over de implementatie van de Wet IKK en over het nieuw onderzoekskader toezicht PO. De adviesraad is goed 
bezocht en dat is voor de CUR fijn om te constateren. 

 Vooruitblik komende adviesraad. De datum hiervoor wordt maandag 25 september 2017 (week 39 i.p.v. week 38) met als 
onderwerp de tariefstelling opvang. Het is verstandig om Kornell nu alvast uit te nodigen voor een toelichting hierover in de 
adviesraad. De CUR wil in week 38 een vooroverleg (met een delegatie van de CUR) hierover met Kornell. Christine neemt 
dit z.s.m. met hem op.  
Op woensdag 6 september 2017 (CUR vergadering) zal definitief worden besloten wie er van de CUR aansluiten bij de 
adviesraad en wie van de CUR leden een vooroverleg hebben met Kornell. 

 
10. Sluiting.    
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 

 


