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Notulen vergadering CvB-CUR  
Datum: 10-04-2018,  Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 19.30 -22.00 uur       
 
Aanwezig:  
CUR: Daniëlle Clausing, Saraab Fallaha, Sander Halkes, Angela van Hecke, Esmeralda Leydekkers, Cynthia Roos (secretaris), 
Caroline van ’t Veer, Lennert Verhoog (voorzitter) 
CvB: Annet van Bemmel, Eric Boerhout, Claudia Doesburg 
Ambtelijk secretaris: Mirjam Kool  
 
 

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

1-20180410 DB-CvB bespreking: agenda 15/5 (kwaliteit en interne auditing), actielijst verslag, instemmingsverzoek 
functiehuis en preventiemedewerker/bestuurssecretaris, vakliteratuur omzetten naar online 
abonnement, CUR jaarverslag, vraag achterban over urenverrekening opvang wanneer school eerder 
uit is, wijziging Kindplanner langs CUR als noodzakelijk, reactie CUR personenregister VOG, 2e VPI 
formalisatie en communicatie, terugkoppeling strategisch beleid bijeenkomst 11/4, terugkoppeling 
schoolzwemmen na DMT 6/2, analyse uitval leraren en gevolgen kinderen per locatie; formatieplan, 
collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering deelname %,  

 20180423 

2-20180410 Notitie De Schakel laatste stand van zaken  april 

3-20180410 Notitie doordecentralisatie laatste stand van zaken  mei 

5-20180205 Plan van Aanpak Kaderbrief 2019: CUR vroegtijdig betrekken CvB 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. In april vergadering, na 
de definitieve accountantscontrole 

CvB 20180515 

    
CUR-voorbespreking 
 
1. Opening, vaststellen agenda en nalopen actiepunten 19-03-2018  
De voorzitter, Lennert Verhoog, opent de vergadering. 
De agenda wordt vastgesteld en de actielijst geactualiseerd. 
 
2. Mededelingen 
 
Mededelingen DB: 
- Vakliteratuur abonnement laten omzetten naar online abonnement (actie DB: bespreken met CvB 23/4); 
- CUR-jaarverslag 2017: in concept klaar en komt z.s.m. ter beoordeling naar CUR en ter info naar CvB  
 (actie DB: concept jaarverslag naar CUR resp. CvB); 
- Adviesraad 5/4: verslag wordt kort toegelicht; hoe meer deelnemers te genereren; 
- Angela van Hecke: er wordt stilgestaan bij het afscheid van Angela en zij wordt bedankt voor haar bijdrage en inzet.  
 Naar eigen wens vertrekt zij na dit agendapunt; 
- Er wordt een advertentie uitgezet “vacature CUR-lid personeel opvang (actie Cynthia: vacature CUR-lid); 
- Vraag achterban: als school eerder uit is hoe wordt dit qua urenverrekening ondervangen door het Servicebureau/opvang  
 (actie DB: bespreken met CvB 23/4). 

   
Mededelingen CUR: 
Geen mededelingen. 
 
Ingekomen stukken: 
- Geen. 
 
3. Voorbespreken CvB-CUR agenda 
De CvB-CUR agenda wordt voorbesproken. 
 
CvB-CUR 
 
4.  Opening en vaststellen agenda 
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De voorzitter heet het CvB en gastspreker Annet van Bemmel welkom.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Mededelingen   
 
Mededelingen CvB: 
- De Schakel: de projectbegeleider vindt het nog te vroeg om het ontwerp aan te bieden aan de CUR. Het roept nog teveel 
 vragen op. Het tijdspad dient aangepast te worden en kan nog wel aantal maanden doorgeschoven worden. De vloeren zijn 
 niet goed (was een van de risico’s), waardoor er geen muren opgebouwd kunnen worden. Daarvoor dient weer teruggegaan te 
 worden naar de Gemeente. Een renovatie wordt zo steeds lastiger uit te leggen. Het CvB komt nog met een korte notitie 
 hierover. De gemaakte afspraak in april is niet meer relevant. 
 De herinvesteringsaanvraag n.a.v. het rapport Mazar staat ook on hold. Zorgvuldigheid gaat nu voor snelheid. 
- Avonturijn: er is een korte vertrouwelijke toelichting door het CvB. 
- Doordecentralisatie: 2 heisessies met 2 schoolbesturen levert een rapport met nieuwe inzichten op of Maassluis wel groot 
 genoeg is. Een memo aan de CUR komt in mei. 
- Implementatie AVG-traject: de accountantscontrole voor de opvang is bijna rond en dan nog voor onderwijs. De implementatie 
 van het AVG-traject wordt nu onder de loep genomen door een externe projectleider. De interne projectleider is Hesther Hill. 
- Verkoop & Services voor Kindplanner: er komen steeds meer flexibeler pakketten maar de praktijk levert nog meer 
 flexibiliteit. Kindplanner is heel rechtlijnig en de mate van flexibiliteit kunnen we niet vasthouden in Kindplanner. Dat wordt nu 
 in kaart gebracht en komt langs de CUR als dit helder is. Inwisselen ruiluren kan door Kindplanner niet meer; deze week  komt 
 hierover helderheid. Of dit ter info of anders bij CUR langskomt, wordt nog uitgezocht. Verworven rechten zouden 
 contractueel vastgelegd moeten zijn om het langs de CUR te laten gaan. 
 
6. Notulen CvB-CUR d.d. 19 maart 2018 
De notulen 19/3/18 zijn per 27/3 (CUR) en 8/4 (CvB) online vastgesteld. Actie DB: actielijst met CvB doorspreken op 23/4).  
 
7. Medewerkerstekort/lerarentekort 
Naar aanleiding van een bericht in de media vraagt de CUR hoe het extra lerarenbudget vanuit de overheid binnen Un1ek is 
besteed? 
CvB: de media heeft geen volledige berichtgeving afgegeven, waardoor het bericht uit zijn context is getrokken. De gelden zijn 
niet geoormerkt door de overheid. Binnen Un1ek is het, zoals de jaarbegroting laat zien, transparant ingezet. 
 
Annet van Bemmel, HR-manager, stelt zich kort aan de CUR-leden voor. 
Het actieplan lerarentekort is toegestuurd, maar de CUR ziet geen tijdsplanning. Deze blijkt opgenomen te zijn in de jaarplanning 
management. Het uitgangspunt is dat dit eind 2018 op de rit is. 
De presentatie van Annet van Bemmel wordt nog toegestuurd aan de CUR. 
 
De 6 thema’s 2018 zijn:  
- Werving & Selectie; 
- Kennis & Deskundigheid; 
- Vervanging & Mobiliteit; 
- Duurzame inzetbaarheid; 
- Arbeidsvoorwaarden & en omstandigheden; 
- Interne organisatie. 
 
Per thema is vermeld wat de situatie is, welk doel is gesteld, welke instrumenten ter beschikking staan, welke instrumenten 
Un1ek gaat inzetten? 
 
Ter informatie is het actieplan lerarentekort aan de CUR toegestuurd. 
De instroom wordt o.a. gestimuleerd door een binding aan te gaan met PABO-studenten, waarvan 8-9 afstudeerders mogelijk 
per 1/7 in dienst komen; daarnaast wil Un1ek de verwachtingen bij zij-instromers beter gaan managen en ook leraar-
ondersteuners klaarstomen.  
 
Annet wordt bedankt voor haar toelichting en verlaat de vergadering. 
 
8. Functiehuis 
In de functiehuisstructuur wijzigt niets, behalve dat 2 nieuwe functies worden toegevoegd. De wijzigingen zitten vooral in het 
gegeven dat er op een bepaalde wijze werd gewaardeerd wat niet overeenkwam met de beloning.  
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De functie preventiemedewerker en bestuurssecretaris moesten opnieuw gemaakt worden, omdat ze niet in het standaard 
functiehuis cao-kinderopvang zaten. Deze 2 nieuwe functieprofielen zijn instemmingsplichtig plus de toevoeging van deze 2 
nieuwe functies aan de structuur van het functiehuis is instemmingsplichtig. 
 
9. Preventiemedewerker 
Het functieprofiel preventiemedewerker is bijna klaar; de waardering heeft plaatsgevonden. 
 
10. Personenregister VOG opvang 
De enige vraag vanuit de CUR is hoe de kosten van ca. €18.000 worden verrekend. In de nota staat, dat dit betaald wordt vanuit 
Un1ek. De maatregel betreft opvang, maar door de samenwerking tussen opvang en onderwijs treft dit nu ook onderwijs.  
Onderwijsgelden zijn overheidsgelden en bedoeld voor onderwijs aan kinderen.  
Is de €18.000 onderwijsgeld of opvanggeld?  
 
Het CvB antwoordt dat besloten is dat opvang en onderwijs een VOG dienen aan te vragen? Vervolgens kijkt Un1ek wat de 
wettelijke verplichtingen zijn. Vanuit de ideologie op de locaties wordt gekeken wat praktisch is en wat moet heeft de eerste 
prioriteit. Waar onderwijs al veel heeft te maken met opvang wordt de VOG aanvraag voor juli doorgezet. 
De €18.000 aan kosten zullen dit jaar lager uitvallen, maar vervolgens uiteindelijk bij onderwijs weggehaald worden. 
De directeuren van de scholen zijn hiervoor verantwoordelijk en centraal zal de voorlichting worden verzorgd. 
 
De CUR komt volgende week met zijn schriftelijke reactie. 
 
CvB: formatieplan>formatieproces 
In de begroting 2018 blijkt het formatieplan meegenomen te zijn, hetgeen de CUR zich onvoldoende heeft gerealiseerd. 
De directeuren van de locaties zijn met de formatieplannen bezig en moeten hun decentrale medezeggenschap hierin 
meenemen. In de Wet Medezeggenschap Scholen staat hierover een apart onderdeel en dit is nu op deze manier meegenomen. 
Het CvB komt hierop deze week nog terug bij de CUR. 
Donderdag wordt de definitieve formatie per locatie afgerond. Vacatures en werkdrukgelden worden hierin meegenomen (fte 
uitbreiding).  
 
Eind april is er een analyse over de uitval van leraren en de gevolgen voor de kinderen. Bekeken wordt dan of er een trend is 
waar te nemen voor bepaalde locaties. 
 
In het DMT-overleg zal nog eens aangekaart worden, dat directeuren ook de deelname aan de adviesraad motiveren. 
 
11. Besloten onderwerpen ter afronding 
- Voordracht 2e VPI>dit wordt door het CvB geformaliseerd en gecommuniceerd binnen de organisatie in april. 
- Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (cao): een terugkoppeling uit de adviesraad is dat tussen alle mails dit bericht 
 niet overal de aandacht heeft gekregen, zeker omdat men vóór een bepaalde datum moet aangeven om niet mee te willen 
 doen. Wellicht is het zinvol om een extra reminder via de locaties uit te laten gaan om niet achteraf geconfronteerd te worden 
 met  mensen die niet wilden meedoen. 
   
 Het CvB geeft aan dat volgende week informatieavonden zijn georganiseerd over de cao. De keuze is gemaakt om te mailen 
 naar het account waar ook de loonstrook wordt heen gestuurd. Een inventarisatie loopt en zal na de voorlichtingsrondes meer 
 duidelijkheid geven. 
 
 De CUR zal ook nog via het versturen van de Q&A van de laatste adviesraad naar de achterban een extra opmerking hierover 
 maken.  
 
12. Volgende CvB-CUR vergadering 
- Strategiebijeenkomst: 11 april 2018 (RvT neemt niet deel om neutrale rol toezicht te behouden; Daniëlle Clausing is 
 aanwezig en zal ook actief meedoen vanuit CUR-rol, zonder dat dit gezien dient te worden als formele CUR input/ 
 besluitvorming.  Als er advies- of instemmingsplichtige zaken uit naar voren komen voor de CUR bevestigt het CvB dit via de 
 formele weg bij de CUR in te zullen brengen. 
- CvB-CUR: maandag 15 mei 2018 (kwaliteit en interne auditing); 23/4 agenda-overleg. 
-  Adviesraad: 29 mei 2018 (kwaliteit en interne auditing; data liever per schooljaar vaststellen i.p.v. per kalenderjaar); verder 
  zal de CUR eens nadenken over een voorzittersoverleg IKC of jaarlijkse Un1ek medezeggenschapsdag. 
  
13. Rondvraag en sluiting CvB-CUR vergadering 
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Het CvB wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng en verlaat de vergadering. 
 
CUR-nabespreking 
 
14. Korte nabespreking CvB-CUR vergadering 
Er volgt een korte nabespreking. 
De reactie op Personenregister VOG wordt gemaakt met als aandachtspunt dat de gelden per locatie goed geoormerkt dienen te 
worden. Het gaat om een eenmalige VOG aanvraag. Mochten hierdoor budgettaire problemen ontstaan op scholen dan wil de 
CUR het graag opnieuw bespreekbaar maken. 
 
15. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 
 
 

N.B.  
 
Commissies: 

• Dagelijks Bestuur (Lennert/Cynthia/Mirjam) 

• Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden (Cynthia/Sander/Caroline/Esmeralda)     

• P&O (Saraab/Daniëlle)    

• IKC en kwaliteit (Caroline/Lennert)  

• Stakingswerkgroep (Daniëlle resp. Saraab) 

• Binnenkring Lerarentekort (Daniëlle)  

 


