
   
 

 1  
 

    
Notulen vergadering CUR (overleg met CvB)  
Datum: 14-12-2017,  Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 19.00 -21.30 uur       
 
Aanwezig:  
CUR: Bart Bikkers, Daniëlle Clausing, Angela van Hecke, Saraab Fallaha, Cynthia Roos (secretaris), Caroline van ’t Veer,  
Lennert Verhoog (voorzitter) 
CvB: Claudia Doesburg 
Ambtelijk secretaris: Mirjam Kool  
 
Afwezig met kennisgeving:  
CUR: Sander Halkes 
CvB: Eric Boerhout 
 
 

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

1-20171214 DB CUR: Lennert Verhoog (vrz), Cynthia Roos (secr.), Mirjam Kool (ambt. Secr.) CUR - DB continu 

2-20171214 Saraab Fallaha/Cynthia Roos zullen gesprekken voeren met de geïnteresseerde kandidaten voor CUR. CUR 20180108 

3-20171214 Caroline van ’t Veer meldt zich ter vervanging van Bart Bikkers aan voor de financiële commissie 
(Cynthia Roos/Sander Halkes). 

CUR 
Fin. commissie 

Continu 

4-20171214 Het DB pakt vragen vanuit de adviesraad op. CUR 20171222 

5-20171214 Tekst urenbesteding CUR afronden (conclusie/voorstel)-Saraab Fallaha CUR 20171222 

6-20171214 In de januari vergadering wordt de actielijst op Sharepoint verder toegelicht aan de CUR CUR 20180108 

7-20171214 Nota Functiehuis aanpassen en opnieuw naar CUR CvB 20180205 

8-20171214 Nota Data Protection Officer CvB 20180205 

9-20171214 Angela van Hecke onderzoekt welke externe bureau’s een VPI beschikbaar hebben. Half januari wordt 
het resultaat in de CUR-vergadering  besproken en in de februari vergadering met het CvB. 

CUR 20180131 

10-20171214 Aangepast uitvoeringsbesluit coll. aov CvB 20171222 

11-20171214 CvB terugkoppeling schoolzwemmen. CvB 20171222 

12-20171214 Vanuit de CUR zal Daniëlle Clausing deelnemen aan de werkgroep staking i.p.v. Noortje Smit. CUR-staking Continu 

13-20171214 Instemmingsbrief overdracht diensttijden naar het CvB. CUR 20171215 

14-20171214 Uitnodiging, dat vanuit de CUR commissie P&O iemand aansluit bij de Binnenkring personeel. 
Afgesproken wordt dat 1. Danielle Clausing zal aansluiten en 2. Saraab Fallaha. 

CvB-Binnenkring 20171222 

15-20171214 Bart Bikkers verzoekt om per 1/1/18 zijn emailaccount en Sharepoint deelname te verwijderen CUR 20180101 

16-20171214 Sander Halkes dient nog geïnformeerd te worden of hij 31/1 bij de kick-off aanwezig kan zijn. 
Denise van Deurzen wordt gemeld, dat er op deze avond een bijeenkomst is. 

CUR 
CUR 

20171215 

1-20171106 Pedagogisch werkplan: 
-Beantwoording vragen pedagogisch werkplan 
-advies CUR 

 
CvB 
CUR 

 
20171222 
20180108  

3-20171106 Nota/instemmingsaanvraag benoeming preventiemedewerker CvB 20170205 

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 bij. 

CvB Januari 2018 

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

13-20171106 Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% evalueren CvB 2018 

15-20171106 Bedrag bestemmingsreserve en voorbeeld uitvoeringsplan voorleggen aan CUR. CvB 20180205 

16-20171106 Sander/Cynthia geven reactie inz. de Kaderbrief 2018 aan CUR. CUR 20180108 

5-20170906 Terugkoppeling resultaat interne audits aan CUR in een volgende vergadering. CvB 20180205 

15-20170906 CUR voorstel inzake boven schoolse uren/lokale uren inzet CUR  CUR 20180108 

16-20170906 Overzicht interne wijzigingen managers kinderopvang> Mirjam vraag Denise om CUR mee te nemen. Mirjam/Denise continu 

    
CUR-voorbespreking 
 
1. Opening, vaststellen agenda en nalopen actiepunten 6-11-2017  
De voorzitter, Lennert Verhoog, opent de vergadering; de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
- Een korte voorstelronde vindt plaats met coach Marja van Kerkhof, die vandaag als toehoorder is aangeschoven.  
- Het is vandaag de laatste vergadering van Bart Bikkers; aan het eind van de vergadering wordt afscheid genomen. 
- Angela van Hecke geeft een toelichting waarom ze haar rol als voorzitter heeft neergelegd. 
 
2. Mededelingen 
 
Mededelingen DB: 
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- Voorzitter: in overleg heeft de vicevoorzitter, Lennert Verhoog, de rol van voorzitter opgepakt. De oproep is of meer CUR-
 leden kunnen meewerken, want er worden handjes gemist. 
- Vacature CUR: 3 geïnteresseerden hebben zich gemeld.  
 Actie: Saraab Fallaha/Cynthia Roos zullen gesprekken voeren met de geïnteresseerden. 
- Kaderbrief 2018: wordt vanavond besproken; Caroline van ’t Veer meldt zich aan ter vervanging van Bart Bikkers voor de 
 financiële commissie (Cynthia Roos/Sander Halkes). 
 - Schoolzwemmen/vragen afdoende beantwoord/hulpouders lokaal; de vragensteller is, met de toelichting dat er voor 
 schoolzwemmen decentraal beleid is afgesproken, verwezen naar de eigen directeur. Voor uitjes van scholen is een centrale 
 verzekering. 
- Terugkoppeling adviesraad 29/11 (de aanwezige CUR-leden hebben verslag gedaan per mail; verder zijn er n.a.v. de 
 adviesraad nieuwe vragen binnengekomen over digitale veiligheid van IKC Ichtus en over de rekening van de 
 activiteitencommissie IKC Het Balkon. Actie: het DB pakt vragen adviesraad op. 
- Overzicht urenbesteding CUR: het DB heeft Saraab Fallaha/Caroline van ’t Veer gevraagd nog een conclusie en 
 voorstel toe te voegen aan hun urenoverzicht. Actie: Saraab Fallaha rondt de tekst urenbesteding CUR af.  
- Integrale actielijst op Sharepoint: in de januari vergadering wordt dit verder toegelicht aan de CUR.  
- Nota Functiehuis: dit is een eerste aankondiging, maar dient nog verder uitgewerkt te worden door het CvB. 
- Aankondiging data protection officer: werd tijdens het DB-overleg meegedeeld; nota komt nog. 
- Staking 12/12: het CvB heeft besloten om deze keer nog door te betalen. Zie verder agendapunt 7.  
 Mededelingen CvB.  
- RvT samenstelling: per 1 januari 2017 neemt Cees Kuijvenhoven afscheid als lid Raad van Toezicht. Hij heeft twee keer 
 vier jaar als lid zitting genomen in de Raad. Zijn termijn loopt af en hij is niet herbenoembaar.  
 In het reglement is vastgelegd dat:  ‘de raad van toezicht bestaat uit een te bepalen aantal van ten minste vijf en ten 
 hoogste zeven natuurlijke personen.’  
 De raad heeft besloten om niet te werven, maar de raad voort te zetten met zes natuurlijke personen. De raad is 
 voornemens om toe te werken naar een samenstelling van vijf personen in de raad van toezicht van UN1EK. 
- Pedagogisch werkplan: de CUR heeft zijn vragen vanochtend naar het CvB gestuurd.  
- 3 uitvoeringsbesluiten (tarieven 2018, vakantieregeling en collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering): zie verder 
 agendapunt 7. Mededelingen CvB. 
   
Mededelingen CUR: 
Geen mededelingen. 
 
3. Reglement 
Jochem Streefkerk, Van Doorne Advocaten, heeft een check op het CUR-reglement gedaan. De aanpassingen per 1 juni 2017 zijn 

akkoord. 

4. Vertrouwenspersoon integriteit (VPI) 
Het CvB heeft ……. Benoemd tot VPI. Volgens afspraak mag ook de CUR een VPI aandragen. 
Actie: Angela van Hecke onderzoekt welke externe bureau’s een VPI beschikbaar hebben. Half januari wordt het resultaat in de 
CUR-vergadering besproken en in de februari vergadering met het CvB. 
 
5. Voorbespreken CvB-CUR agenda 
De CvB-CUR agenda wordt voorbesproken. 
 
CvB-CUR 
 
6.  Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter heet het CvB welkom.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Coach Marja Kerkhof wordt geïntroduceerd aan het CvB. 
 
7. Mededelingen   
 
Mededelingen CvB: 
- 3 Uitvoeringsbesluiten toegestuurd: tarieven 2018, vakantieregeling en uitvoeringsbesluit collectieve 
 arbeidsongeschiktheidsverzekering, welke laatste per 1/3/18 zal ingaan.  
 De CUR heeft geen opmerkingen behalve om “collectieve arbeidovereenkomst te wijzigen in collectieve 
 arbeidsongeschiktheidsverzekering en dit uitvoeringsbesluit opnieuw te sturen. Actie: nieuw uitvoeringsbesluit coll. aov. 
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- Schoolzwemmen na DMT: pas dinsdag aanstaande wordt dit in het DMT besproken.  Actie: CvB terugkoppeling 
 schoolzwemmen. 
- VPI: in februari zal de CUR een VPI aandragen; in de tussentijd wordt onderzocht welke externe bureau’s hiervoor geschikt 
 zijn.  
- Staking 12/12: alle locaties waren gesloten; Claudia Doesburg zelf was niet bij de staking betrokken omdat zij namens de 
 PO-raad in gesprek was met de minister over het lerarentekort; de CUR signaleert dat ouders steeds meer weerstand krijgen 
 tegen het staken. Hoe gaat dit zich ontwikkelen naar de toekomst?  Voor het CvB was het uitgangspunt dat de 
 onderwijstijd niet onder de norm zou uitkomen en dat is niet gebeurd tot nu toe. 
 Er mogen geen nadelige gevolgen ondervonden worden door de pedagogisch medewerkers; technisch gezien kon men 
 gebruik maken van de opvang. In januari vindt een evaluatie plaats over de stakingen en hoe verder. Vanuit de CUR zal 
 Daniëlle Clausing deelnemen aan de werkgroep staking i.p.v. Noortje Smit. 
 
Mededelingen CUR:  
- Voorzittersrol: Lennert Verhoog neemt voorlopig het voorzitterschap op zich en intern wordt gekeken hoe het DB 
 versterkt kan worden. 
- Reglement: Jochem Streefkerk heeft de per 1 juni 2017 aanpassingen in het reglement gecheckt en dit is akkoord.  
- Lobby voor vacature: dit is niet meer nodig, omdat er inmiddels 3 geïnteresseerden zijn. 
- Urenbesteding CUR: binnenkort komt de CUR met een voorstel over de uren die het afgelopen jaar verbruikt zijn en hoe op 
 locaties het CUR-lidmaatschap gefaciliteerd wordt. CUR-uren mogen niet van taakuren afgaan. Dit geldt wel voor 
 medezeggenschap op locatieniveau.  
- Interne audits: dit loopt nog en wordt doorgeschoven naar 2018 
 
6. Notulen CvB-CUR d.d. 6 november 2017 
De notulen 6/11 worden goedgekeurd en vastgesteld; de actielijst geactualiseerd.  
 
7. Opvragen diensttijden bij ABP 
De CUR is unaniem akkoord met de instemmingsbrief, die klaar ligt nadat het privacy aspect is gecheckt bij Van Doorne 
Advocaten. De instemmingsbrief komt morgen naar het CvB. 
 
8. Pedagogisch werkplan 
De CUR heeft zijn vragen vanochtend aan het CvB gestuurd, alvorens advies te kunnen uitbrengen. 
Actie: het CvB zal volgende week de vragen pedagogisch werkplan beantwoorden. 
 
9. Preventiemedewerker 
De functie preventiemedewerker is opgenomen in het Functieboek, waaraan nog gewerkt wordt. 
De taken worden alwel uitgevoerd, maar de formalisering kan pas als het Functieboek af is. 
Actie: in januari zal een instemmingsaanvraag voor preventiemedewerker aan de CUR gestuurd worden. 
 
10. Leraren tekort 
Het tekort aan leraren komt ook op Un1ek af, zoals in de hele Randstad. Tot nu redt Un1ek het redelijk. 
Wat al gebeurd is samenwerkingsverbanden aangaan met PABO, zij-instromers (laatste is tot nu toe geen succes). 
Via een werkgroep de Binnenkring wordt inmiddels gewerkt aan een strategisch plan, waarvoor het CvB ook graag de CUR wil 
uitnodigen. 
Actie: het CvB zal een uitnodiging sturen, dat vanuit de CUR commissie P&O iemand aansluit bij de Binnenkring personeel. 
Afgesproken wordt dat 1. Danielle Clausing zal aansluiten en 2. Saraab Fallaha. 
 
11. Volgende CvB-CUR vergadering 
-  CUR: maandag 8 januari 2018. 
- CvB-CUR: maandag 5 februari 2018. 

 

12. Rondvraag en sluiting CvB-CUR vergadering 
 
Klantenservice 
Er zijn signalen, zowel vanuit ouders als personeel, bij de CUR binnengekomen dat het niet goed loopt bij de klantenservice. 
Het CvB herkent dit, maar niet in de mate die de CUR meldt. Het nieuwe systeem zou verlichting moeten gaan geven. 
Un1ek was tot nu toe te flexibel en dat in combinatie met pech met de personele bezetting is een leerpunt geweest. 
Nieuwe opvang pakketten moeten dit issue beter beheersbaar gaan maken. 
Het is helaas een samenloop van omstandigheden en we houden het goed in de gaten hoe dit zich ontwikkelt.  
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Morgen gaat Kindplanning live. De wachtlijsten zijn wel weer aan het oplopen. 
 
Afscheid Bart Bikkers 
Het CvB en CUR nemen afscheid van Bart Bikkers; het is zijn laatste vergadering. 
Bart wordt bedankt voor zijn waardevolle bijdrage aan de CUR en organisatie en hem wordt veel succes gewenst in zijn politieke 
carrière. 
Actie: Bart Bikkers verzoekt om per 1/1/18 zijn emailaccount en Sharepoint deelname te verwijderen. 
 
Het CvB wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng en verlaat de vergadering. 
 
CUR-nabespreking 
 
13. Korte nabespreking CvB-CUR vergadering 
Alle CUR-leden zijn bereikbaar tijdens de feestdagen periode. 
De ambtelijk secretaris is van 22/12/17 t/m 7/1/18 met vakantie. 
 
Marja Kerkhof: er wordt woensdag 31 januari een kick-off gepland van 19.00-22.00 uur. 
Na deze kick-off wordt met elkaar besloten hoe verder. 
Actie: Sander Halkes dient nog geïnformeerd te worden of hij 31/1 bij de kick-off aanwezig kan zijn. 
Actie: Denise van Deurzen wordt gemeld, dat er op deze avond een bijeenkomst is. 
 
14. Rondvraag en sluiting 
CUR-leden kunnen agendapunten voor de vergadering van 8/1/18 aanleveren. De agenda wordt voor de Kerst toegestuurd. 
Caroline van ’t Veer meldt dat ze op 8/1/18 óf later is óf niet aanwezig. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 


