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Notulen vergadering CUR (overleg met CvB)  
Datum: 06-11-2017,  Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 19.30 -22.00 uur       
 
Aanwezig:  
CUR: Bart Bikkers, Daniëlle Clausing, Sander Halkes, Angela van Hecke (voorzitter), Saraab Fallaha (vicevoorzitter),  
Cynthia Roos (secretaris), Caroline van ’t Veer, Lennert Verhoog  
CvB: Claudia Doesburg 
Gast: Miriam Wesemann (agendapunt 5.) 
Ambtelijk secretaris: Mirjam Kool  
 
Afwezig met kennisgeving:  
CvB: Eric Boerhout 
 
 

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

1-20171106 adviesaanvraag pedagogisch werkplan indienen voor centraal bij de CUR met ook de controle 
momenten. 
Advies indienen na nieuwe adviesaanvraag 

CvB 
 
CUR 

20171110 
 
z.s.m.  

2-20171106 Vraag schoolzwemmen 
-“communicatie over schoolzwemmen” bespreken in DMT en er bij CUR op terugkomen 
-De Schakel informeren dat de vraag schoolzwemmen is teruggelegd bij hun directeur, nadat CUR eerst 
 checkt of dit ook zo is (Sander) 
-Per mail onderlinge reactie of beantwoording CvB inz. schoolzwemmen afdoende is. 

CvB 
 
CUR 
 
CUR 

20171214 
 
20171110 
 
20171110 

3-20171106 instemmingsaanvraag benoeming preventiemedewerker voor eind 2017. CvB 20171214 

 Na de reactie van Jochem Streefkerk z.s.m. terugkomen op de instemmingsaanvraag overdracht 
diensttijden. 

CUR 20171114 

4-20171106 In mei 2018 komt er nieuwe wetgeving AVG (algemene verordening gegevens bescherming); het CvB is 
via een werkgroep hier mee bezig en als e.e.a. in kaart is gebracht, trekt het CvB de CUR er ook tijdig bij. 

CvB Januari 2018 

5-20171106 Wijzigingen inz. VVF opnieuw als instemmingsaanvraag indienen bij de CUR. CvB 2018 

6-20171106 Hesther/CvB i.o.m. Mirjam/CUR zullen meer afstemmen wat advies/instemmingsplichtig ingediend 
behoort te worden. 

CvB-CUR continu 

7-20171106 Ethel vragen om nogmaals de CUR vacature uit te zetten via social media, 
Lobby via management en CUR voor CUR vacature oudergeleding. 

CUR-CvB 20171214 

8-20171106 Presentatie regionale ontwikkelingen naar de CUR mailen. CvB 20171107 

9-20171106 Uitvoeringsbesluit Tarieven 2018 met de reactie van het CvB komt begin volgende week CvB 20171114 

10-20171106 Advies inz. de vakantieregeling uitbrengen CUR 20171114 

11-20171106 13/11 uiterlijk reactie CUR op opleidingsplan 2018. CUR 20171113 

12-20171106 Presentatie tussenresultaten onderwijs mailen naar CUR. CvB 20171113 

13-20171106 Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% op overleg agenda 14/12 om te evalueren CUR-CvB 20171214 

14-20171106 Stel dat we de AOV collectief aanbieden en dat 80% meedoet, dan kunnen we afspreken om na een jaar 
te evalueren wat er overblijft en dat het geld niet in de grote pot verdwijnt. De verzekering kan dan nog 
per 1/1/18 in gang gezet worden. 
Actie CUR: instemming collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering aanleveren via Bart/Mirjam 

CvB 
 
 
CUR 

November 
2018 
 
20171114 

15-20171106 14/12 bedrag bestemmingsreserve en voorbeeld uitvoeringsplan voorleggen aan CUR. CvB 20171214 

16-20171106 Sander/Cynthia geven reactie inz. de Kaderbrief 2018 aan Hesther/CvB over tijdspad en routing en 
zonder oplegnotitie; wat is bedoeling. 

CUR 20171110 

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

13-20170906 Instemming verlenen inzake bestuur formatieplan CUR 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 continu 

    
CUR-voorbespreking 
 
1. Opening, vaststellen agenda en nalopen actiepunten 9-6-2017 en 30-10-2017  
De voorzitter opent de vergadering.  
De notulen van 9-6-2017 worden goedgekeurd en vastgesteld; de notulen van 30-10-2017 zijn online vastgesteld per  
06-11-2017. De actiepuntenlijst wordt doorgesproken en geactualiseerd. 
 
2. Mededelingen 
 
Mededelingen DB: 
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- Kandidaten rol vicevoorzitter: alleen Lennert Verhoog heeft zich kandidaat gesteld; de CUR is unaniem akkoord met zijn 
 benoeming tot vicevoorzitter. 
- Adviesraad: 2 IKC’s hebben gereageerd op de uitgezette mail voor input agendapunten en een datum voor adviesraad 
 bijeenkomst. 
  
Mededelingen CUR: 
Geen mededelingen. 
 
3. Voorbespreken CvB-CUR agenda 
De agendapunten worden doorgesproken. 
 
CvB-CUR 
 
4.  Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter heet het CvB welkom.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Pedagogische werkplan 
Miriam Wesemann haakt aan om een toelichting te geven. 
Met de IKC-vorming, couleur local en decentrale visieontwikkeling is het centraal pedagogisch beleid niet echt meer nodig. 
Daarnaast is er een nieuwe wet IKK met 4 basisdoelstellingen voor een pedagogisch beleid wat vooral decentraal gericht is. 
Dit leidt tot decentrale adviesaanvragen i.p.v. een centrale adviesaanvraag. 
Alle 4 de doelstelling uit de wet IKK moeten door de locaties beschreven worden in hun werkplan. Als de GGD langskomt 
behoren de medewerkers zelf uitleg hierover te kunnen geven. In het format staat wat iedereen moet beschrijven en wat 
locatiegericht kan. 
Het huidige centraal pedagogisch beleid voldoet aan de wensen van nu, maar vanaf 1 januari 2018 is het wenselijk dat er 
decentraal duidelijkheid is. Het centraal beleid blijft actief tot het decentraal overal geregeld is.  
Elke lokale wijziging op termijn wordt altijd via de afdeling kwaliteit getoetst. 
 
CUR: je laat het centrale plan los, maar je gaat wel centraal toetsen, waar borg je dat? 
CvB: dit gaat mee in de normale beleidscirkel IKC-totaal. Elk schooljaar wordt getoetst. Het idee is ook wel dat locaties juist meer 
van elkaar gaan verschillen, zodat het aanbod er divers uit gaan zien. 
CUR: dit onderwerp is ter informatie ingediend, maar de CUR heeft dit onderwerp als adviesplichtig behandeld en wil zijn 
schriftelijk advies eind deze week geven. Het CvB ziet echter ook de waarde in van een centrale borging door de CUR en spreekt 
af dat er nog een nieuwe adviesaanvraag hiertoe wordt ingediend met ook de controle momenten. 
Actie CvB: adviesaanvraag pedagogisch werkplan indienen voor centraal bij de CUR met ook de controle momenten. 
 
6. Mededelingen   
 
Mededelingen CvB: 
 
- Schoolzwemmen  
Het CvB heeft per e-mail gereageerd naar de CUR, maar het is niet duidelijk of het CvB ook vragensteller De Schakel heeft 
beantwoord?  
Het CvB antwoordt dat hierop geen centraal beleid is en mogelijk is het teruggelegd bij de directeur van de school. Deze maakt 
jaarlijks individueel afspraken met het zwembad. Centraal beleid zou tegengesteld zijn met juist het decentraliseren. 
Bij de opvang is er wel centraal beleid, maar is de dienstverlening anders, omdat ouders dit inkopen.  
Actie CvB: “communicatie over schoolzwemmen” bespreken in DMT en komt erop terug. 
Actie CUR: De Schakel informeren dat de vraag schoolzwemmen is teruggelegd bij hun directeur, nadat CUR eerst checkt of dit 
ook zo is (Sander) 
Actie CUR: per mail onderlinge reactie of beantwoording CvB inz. schoolzwemmen afdoende is. 
 
- Status preventiemedewerker 
Esther van Rij is nu informeel de preventiemedewerker en valt onder de coördinator facilitaire zaken. Er komt nog een 
instemmingsvraag naar de CUR voor het einde van het jaar om de benoeming van de preventiemedewerker te formaliseren, 
nadat de waarderingsfase van het functiebouwwerk is afgerond. 
Actie CvB: instemmingsaanvraag benoeming preventiemedewerker voor eind 2017. 
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Mededelingen CUR:  
 
- Rol vicevoorzitter 
Saraab Fallaha heeft vanwege privéomstandigheden haar rol van vicevoorzitter teruggegeven aan de CUR.  
Vandaag is Lennert Verhoog als nieuwe vicevoorzitter door de CUR benoemd.  
 
- Terugkoppeling RvT-CUR  
De CUR koppelt terug dat het een open gedachtewisseling was en constructief gesprek. Gemaakte afspraken zijn, dat er naast 
een jaarlijkse vergadering ook overleg komt tussen de voorzitters. Vastgesteld is dat de vorm waarin het CvB de bijeenkomst 
huisvesting heeft gegoten als erg positief is ervaren. Dit soort onderwerpen lenen zich hiervoor. 
Commissie-achtige bijeenkomsten zullen van beide kanten aangegeven worden als daar behoefte aan is. 
Het CvB vult aan dat de kaderbrief bijvoorbeeld zo’n onderwerp is. 
Actie CUR: jaarlijkse vergadering RvT-CUR + voorzittersoverleg inplannen. 
Actie CUR: kaderbrief als agendapunt met RvT inplannen. 
 
- Opvragen diensttijden bij ABP 
Eerst kreeg de CUR een informeel verzoek en vervolgens een formele instemmingsaanvraag.  
Het CvB meldt dat in de conversie van Groenendijk naar ABP het overdragen van de diensttijden niet goed is gegaan. We vragen 
alleen de diensttijden terug en geen andere gegevens. Deze diensttijden heeft Un1ek wel als hardcopy, maar digitaal niet meer. 
De instemmingsprocedure is iets wat ABP wilde. 
De CUR reageert, dat het CvB het op deze wijze ook beter had kunnen melden bij de CUR, dat zou duidelijker zijn geweest. 
 
De duidelijkheid die de CUR nog zoekt is dat de data van de medewerker zijn en niet van Un1ek, dus eigenlijk zou de 
medewerker de toestemming moeten geven en niet de CUR. De CUR wil niet zomaar voorbijgaan aan de rechten van de 
medewerker en laat daarom een final check doen door Jochem Streefkerk om daarna in te kunnen stemmen. 
Actie CUR: na de reactie van Jochem Streefkerk z.s.m. terugkomen op de instemmingsvraag overdracht diensttijden. 
Actie CvB: in mei 2018 komt er nieuwe wetgeving AVG (algemene verordening gegevens bescherming); het CvB is via een 
werkgroep hier mee bezig en als e.e.a. in kaart is gebracht, trekt het CvB de CUR er ook tijdig bij. 
  
- VVF 
De instemmingsaanvraag is inmiddels weer ingetrokken en wordt doorgezet naar 2018. Dit proces ging iets te snel. De CUR heeft 
al wel wat eerste vragen, maar dit mag het CvB er niet van weerhouden om een nieuwe instemmingsaanvraag in te dienen bij 
wijziging in 2018. Het CvB stelt het op prijs om die vragen vast mee te nemen. Een werkgroep is bezig hoe vervanging zo efficiënt 
mogelijk te regelen. Ons langdurig ziekteverzuim is hoog en dat is tegelijk het dilemma om uit het vervangingsfonds te stappen. 
Actie CvB: afgesproken wordt dat een wijziging VVF opnieuw als instemmingsaanvraag wordt ingediend bij de CUR. 
Actie CvB/CUR: Hesther/CvB i.o.m. Mirjam/CUR zullen meer afstemmen wat advies/instemmingsplichtig ingediend behoort te 
worden. 
 
- CUR-vacature oudergeleding 
Bart Bikkers stopt als CUR-lid en is 14/12 voor de laatste keer aanwezig. 
Er lijken 2 geïnteresseerde kandidaten via Angela en Bart.  
Actie: Angela vraagt Ethel om nogmaals de vacature uit te zetten via social media, 
Actie: lobby via management en CUR voor kandidaat oudergeleding. 
 
- Coach 
De CUR gaat met een coach in zee: start 14/12 en intakegesprekken vanaf januari. 
 
7. Regionale ontwikkelingen 
Het CvB geeft een presentatie over de regionale ontwikkelingen.  
De 3 regionale ontwikkelingen gaan over doordecentralisatie, duurzaam renoveren en inclusie. 
Al deze onderwerpen geven een vergaande samenwerking met besturen aan met de vraag waar dit toe leidt voor Un1ek. 
Het CvB neem inclusie mee in de herijking van het strategisch beleid en met alle stakeholders wordt hierover gesproken vanaf 
februari/maart. 
Actie CvB: presentatie regionale ontwikkelingen naar de CUR mailen. 
 
8. Notulen CvB-CUR d.d. 6 september 2017 
Goedgekeurd en vastgesteld.  
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9. Tarieven 2018 
Actie CvB: het uitvoeringsbesluit Tarieven 2018 met de reactie van het CvB komt begin volgende week. 
 
10. Vakantieregeling 2017-2019 
Via Hesther Hill zijn vandaag de 2 vragen van de CUR helder beantwoord. 
IKC van Kampen heeft een andere vakantieregeling volgend jaar, waarin de IKC-raad adviseert en de CUR wordt geïnformeerd. 
Verlofaanvragen aangaande buitenlandse feestdagen is P&O beleid en loopt via de cao. 
Actie CUR: advies inz. de vakantieregeling uitbrengen. 
 
11. Opleidingsplan 2018 
De eerste opzet is een goed verhaal, maar nog niet af in de ogen van de CUR. De reactie van de CUR komt eind deze week/begin 
volgende week. 
Actie CUR: 13/11 uiterlijk reactie CUR op opleidingsplan 2018. 
 
12. Tussenresultaten onderwijs 
De jaarlijkse stand van zaken is besproken en de presentatie is voor de CUR inzichtelijk. 
Actie CvB: presentatie tussenresultaten onderwijs mailen naar CUR. 
 
13. Evaluatie overlegmodel PMR met opslagfactor 35% (na DMT verg)  
Het CvB meldt dat Un1ek heeft gekozen voor dit overlegmodel en dat dient geëvalueerd te worden.  
Actie CvB: overlegmodel PMR met opslagfactor 35% op overleg agenda 14/12 om te evalueren. 
 
14. Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 
Het CvB heeft per mail gereageerd. Er ligt een aanbod van Loyalis aan Un1ek, waar iedere partij baat bij heeft. Als er korting op 
de premie komt kunnen we dit niet ook nog eens teruggeven aan de medewerkers.  
De CUR is van mening dat het dan een financieel voordeel voor Un1ek is, waar de medewerker premie voor afdraagt. Komt het 
geld dan in een grote pot bij Un1ek en/of wordt dit geld gelabeld? 
Het CvB antwoordt dat het streven vooral is om het ziekteverzuim omlaag te brengen, zodat alle middelen naar de kinderen en 
de medewerkers kunnen gaan. Un1ek heeft er baat bij als er geld overblijft, maar ook de medewerker heeft er baat bij.  
Daarnaast is het een vrije keuze voor medewerkers om mee te doen aan deze collectieve verzekering. 
Afspraak CvB/CUR: stel dat we de AOV collectief aanbieden en dat 80% meedoet, dan kunnen we afspreken om na een jaar te 
evalueren wat er overblijft en dat het geld niet in de grote pot verdwijnt. De verzekering kan dan nog per 1/1/18 in gang gezet 
worden. 
Actie CUR: instemming collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering aanleveren via Bart/Mirjam. 
 
15. Rondvraag en sluiting CvB-CUR vergadering 
Het CvB meldt dat er een bestemmingsreservepot is. Dit geld komt ten bate van het personeel en dient ingezet te worden voor 
informeel leren, zoals afgestemd met de RvT.  
Actie CvB: 14/12 bedrag bestemmingsreserve en voorbeeld uitvoeringsplan voorleggen aan CUR. 
 
Het CvB wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng en verlaat de vergadering. 
 
CUR-nabespreking 
 
16. Korte nabespreking CvB-CUR vergadering 
 
- Vergaderschema 2018 
Actie CUR: woensdag 8/11 uiterlijk reactie CUR (niet reageren betekent akkoord) op vergaderschema 2018 om dit vervolgens 
naar het CvB/RvT/IKC/adviesraad te sturen.  
 
- Kaderbrief 2018 
Dit zijn de “spelregels” omtrent de begroting. De Kaderbrief is recent binnengekomen bij de werkgroep en wordt rondgestuurd 
naar de CUR om uiteindelijk in een gezamenlijke vergadering te behandelen.  
Actie: Sander/Cynthia geven reactie inz. de Kaderbrief 2018 aan Hesther/CvB over tijdspad en routing en zonder oplegnotitie; wat 
is bedoeling (10/11). 
 
- Adviesraad 
Deelnemers CUR: Cynthia/Lennert. 
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Onderwerpen zijn door IKC De Ark en IKC Spectrum aangedragen. Het zijn niet direct vragen die de CUR kan beantwoorden, 
maar de CUR kan de vragen wel wat omvormen. 
CUR-onderwerp: terugkoppeling vervolgtraining medezeggenschap. 
Datum: 29/11 wordt aangehouden i.v.m. mensen die wel aanwezig kunnen zijn. 
Actie CUR: we hebben vraag ontvangen, dankjewel, maar we gaan het als volgt in onze agenda verwoorden en navragen hoe het 
met het functiehuis zit. Vragen over Kindplanner: vragen bij Jolanda Koevermans (Cynthia). Kan Jolanda niet tijdens adviesraad 
een toelichting geven? 
Actie Cynthia: CvB vragen naar functiehuis n.a.v. vraag IKC voor adviesraad 29/11. 
Actie Mirjam/Cynthia: uitnodiging + agenda Adviesraad 29/11; Cynthia maakt opzet. 
 
- Communicatie kindplanning 2018 
Actie CUR: zorg aangeven inz. communicatie Kindplanning (mail 3/11);  Cynthia maakt conceptmail voor Angela, die mail 
doorstuurt naar CvB. 
 
- CUR-reglement 
Het reglement wordt geëvalueerd en geactualiseerd waar nodig. 
Actie Mirjam: concepttekst “benoemen CUR-lid op een tussentijdse vacature”; het reglement wordt op 14/12 behandeld. 
 
- Advies- en/of instemmingsplichtige onderwerpen die al in uitvoering zijn 
Een CUR-lid heeft zijn zorgen gemaild over onderwerpen die nog in de CUR behandeld worden, maar op de vloer al in uitvoering 
zijn: VVF, Pedagogisch werkplan. 
Actie DB: bespreken met CvB tijdens agenda overleg op 4/12 dat de CUR voorbeelden heeft, waarbij de uitvoering al verder is dan 
de CUR geïnformeerd is of aan meewerkt en dat dit niet wenselijk is. 
 
- Overzicht urenbesteding CUR 
Actie Saraab/Caroline: overzicht uurbesteding CUR naar CUR sturen voor input. 
 
- Actielijst 
Een integrale actielijst is vanaf nu op SharePoint (alleen voor CUR) te vinden en bedoeling is dat de CUR-leden uiteindelijk hun 
eigen afgeronde actiepunten actualiseren, zodat op ieder moment online te zien is wat de laatste stand van zaken is. 
De actielijst in de verslagen verdwijnt daarmee; alleen in het CvB-CUR verslag worden nog de actiepunten CvB<>CUR 
opgenomen. 
 
- Publicatie/verstrekken verslagen 
Actie Mirjam: terugkoppeling aan Hesther Hill dat alle vastgestelde RvT-verslagen naar Hesther Hill worden gemaild. Verder is 
het beleid van de CUR, dat vastgestelde (CvB-)CUR verslagen via de centrale website worden gepubliceerd voor iedereen. 
 
17. Rondvraag en sluiting 
 De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 


