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Notulen vergadering CvB-CUR  
Datum: 19-03-2018,  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: Eric Boerhout, Hesther Hill, Arno Schippers 
Afwezig CvB: Claudia Doesburg 
Ambtelijk secretaris: Mirjam Kool  
 
Afwezig met kennisgeving:  
CvB: Claudia Doesburg 
 
 

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

1-20180319 Extra CvB-CUR 10/4 met alle HR onderwerpen CvB-CUR 20180410 

2-20180319 CvB-CUR 15/5: kwaliteit en interne auditing CvB-CUR 20180515 

3-20180319 Uitnodiging strategisch beleid bijeenkomst op Prins Willem Alexander: 11/4 van 15.00-20.00 uur incl. 
hapje eten (namens CUR: Daniëlle Clausing vanuit haar eigen rol, Cynthia Roos, Saraab Fallaha onder 
voorbehoud) 

CvB-CUR 20180411 

4-20180319 Adviesaanvraag personenregister kinderopvang>wordt door commissie P&O in behandeling 
genomen (29/3 reactie aan CUR>10/4 vragen aan CvB). 

CUR 20180410 

1-20180205 Avonturijn: rapport met advies in februari verwacht en bespreken met CUR CvB 20180410 

2-20180205 Doordecentralisatie: Na 7/2 laat het CvB weten wat er van de CUR verwacht wordt, waaronder ergens 
begin maart het contact met de andere medezeggenschapsorganen om het verdere proces te 
verkennen.   

CvB 20180410 

3-20180205 De Schakel: Het risicorapport ontvangt de CUR nog. De financiering is de laatste hobbel om daarna met 
de commissie Financiën door te nemen. 

CvB 20180410 

5-20180205 Plan van Aanpak Kaderbrief 2019: CUR vroegtijdig betrekken CvB 20180410 

9-20180205 Instemmingsverzoek Functiehuis: CUR is in afwachting van document CvB 20180209 

10-20180205 Instemmingsverzoek Preventiemedewerker: CUR is in afwachting van instemmingsverzoek CvB 20180410 

13-20180205 Agendapunt Services, Lerarentekort, PM tekort terug op de agenda CvB-CUR 20180410 

14-20180205 Strategisch beleid na de zomer op de agenda>risicobeleid met ook een afvaardiging CUR + RvT + 
managers/Directeuren; implementatie 2019 

CvB 20180411 

11-20171214 CvB terugkoppeling schoolzwemmen na DMT 6/2 CvB 20180410 

4-20171106 25 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. 
PvA AVG in week 26/3 toesturen aan CUR 

CvB 20180410 
 
20180326 

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 20180410 

5-20170906 Terugkoppeling resultaat interne audits aan CUR. CvB 20180515 

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 05-02-2018  
De voorzitter, Lennert Verhoog, opent de vergadering. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en de actielijst geactualiseerd. 
 
2. Mededelingen 
 
Mededelingen DB: 
-Extra CvB-CUR 10/4 met alle HR onderwerpen; 
-CvB-CUR 15/5: kwaliteit en interne auditing; 
-Sleutelbeleid DB>geregeld met Claudia Doesburg; 
-Uitnodiging strategisch beleid bijeenkomst op Prins Willem Alexander: 11/4 van 15.00-20.00 uur incl. hapje eten. 

   
Mededelingen CUR: 
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Geen mededelingen. 
 
Ingekomen stukken: 
- Adviesaanvraag personenregister kinderopvang>wordt door commissie P&O in behandeling genomen (29/3>10/4). 
 
3. Voorbespreken CvB-CUR agenda 
De CvB-CUR agenda wordt voorbesproken. 
 
CvB-CUR 
 
4.  Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter heet het CvB en gastsprekers Arno Schippers en Hesther Hill welkom.  
Claudia Doesburg wordt met kennisgeving afwezig gemeld.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Mededelingen   
 
Mededelingen CvB: 
- Media artikel in AD Rotterdams Dagblad 13/3 over terugvordering te veel geïnde gelden bij 14 scholen in de regio Rijnmond  
 voor achterstandsleerlingen (gewichtenleerlingen). De CUR heeft dit vorige week via de media (waarin Arno Schippers wordt 
 geciteerd) meegekregen en niet eerder tijdens de bespreking van de begroting. Arno Schippers licht dit bij het agendapunt plan 
 van aanpak AVG toe.  
 
Mededelingen CUR:  
- Personenregister kinderopvang versus onderwijs (CUR-vragen worden verzameld voor 10/4 overleg); vanmiddag ontving de 
 CUR een oplegnotitie ter advisering. Liza Sloot is bereid om de adviesaanvraag toe te lichten aan de commissie P&O. 
- Ziekteverzuim docenten: er is zorg over uitval docenten en kinderen die naar huis worden gestuurd; hoe wordt dit opgepakt? 
 Het CvB reageert dat er registratie plaatsvindt en dat de griepgolf een belangrijke rol meespeelt; de spoeling in de 
 vervangingspool in de regio is dun, vervolgens verdelen we kinderen nog over andere klassen en alleen in het uiterste geval 
 worden kinderen naar huis gestuurd in overleg met ouders. Un1ek heeft ten opzichte van andere scholen nog het voordeel van 
 de IKC’s, waar een PM-er met extra uren wordt ingezet. 
 Un1ek hanteert een register waarin directeuren melding moeten maken van uitval docenten om het beeld helder te krijgen. En 
 dit  is weer een agendaonderwerp bij het directeuren overleg.  
 
6. Notulen CvB-CUR d.d. 5 februari 2018 
De notulen 5/2/18 zijn per 19/2/18 online vastgesteld; de actielijst wordt geactualiseerd.  
 
7. Plan van Aanpak AVG 
Arno Schippers start met een toelichting op de begroting, waarbij het CvB aangeeft dat het CvB de CUR had dienen te 
informeren over de te verwerken financiële correctie in het resultaat 2017. 
Een sheet toont de impact voor scholen na de uitgevoerde controles door het Ministerie van Onderwijs. 
De administratie vanuit het Ministerie is een complex geheel, waarbij het vooral mis is gegaan bij het maken van een juiste 
inschaling van wat voor lagere of middelbare school buitenlandse kinderen buiten Nederland hebben gevolgd. De 
tolerantiegrens vanuit het Ministerie is hierbij 0%. Het formulier werd naar eer en geweten ingevuld vanuit de informatie die 
ouders gaven. Naar diploma’s mag men niet vragen. 
 
Te nemen vervolgactie door Un1ek (met link naar interne audits):  
- jaarlijks bijeenkomst voor medewerkers die leerlingen inschrijven; 
- Interne controles op inschrijvingen; 
- overzicht DUO met betrekking tot leerlinggewichten; 
- aandacht voor niet gecontroleerde scholen in risicogroep. 
 
Het voorlopig resultaat 2017 is ondanks deze terugvordering positief afgesloten door een restitutie van de pensioengelden. 
De CUR wordt verrast met de restitutie van pensioengelden en vraagt of er nog andere dossiers zijn die impact kunnen hebben 
naast pensioengelden/correctie gewichtenleerlingen. 
Arno Schippers antwoordt dat het voorschot “vervangingsfonds verrekening poolmedewerkers” en “MCPO” altijd na-ebt en 
moeilijk is in te schatten. 
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Plan van aanpak Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG gaat in per 25/5/18)  
Arno Schippers toont de presentatie die ook aan directeuren is gegeven. Wat nieuw is, is dat de handhaving nu ook is geregeld in 
de AVG. Belangrijk is dat het doel van registratie altijd goed vastligt. Het is een bewustwordingsproces. 
Ingeschat wordt dat het wel wat voor de werkdruk zal betekenen. 
Un1ek heeft zich verzekerd voor boetes datalekken. 
Arno Schippers communiceert eerst zelf binnen de organisatie over het plan van aanpak en stuurt volgende week zijn 
presentatie aan de CUR. Ouders worden in april geïnformeerd. 
Un1ek heeft 2 mailaccounts geopend voor vragen en meldingen t.w.: 
AVG-vragen@un1ek.nl  
AVG-meldingen@un1ek.nl 
 
8. Besloten onderwerpen ter afronding 
- Meerjarenbegroting: definitieve advies; de CUR licht het advies toe en stuurt dit na de vergadering door; 
- Veilligheids- en gezondheidsbeleid: de instemmingsbrief is toegestuurd; het uitvoeringsbesluit komt; 
- Bewerkersovereenkomst I-FourC: de instemmingsbrief is toegestuurd; het uitvoeringsbesluit komt; 
- Aanbeveling 2e vertrouwenspersoon via CUR: de voordrachtsbrief wordt toegelicht en verstuurd; 
- Facilitering CUR: aangepast besluit + afstemming leidinggevenden; dit is afgerond. 
 
9. Aanpak strategisch beleid + 11/4 bijeenkomst 
Hesther Hill is aangeschoven voor een toelichting op de aanpak van het strategisch beleidsplan (SBP). 
Voor de fusie had het bestuur een droom. Hieruit is de visie/strategie Un1ek 2014-2018 tot stand gekomen. 
Als we nu weer 4 jaar vooruit gaan kijken wat is dan onze droom? Dit wil Un1ek met input vanuit de inspraakorganen tot stand 
laten komen. Hierdoor verandert de visie niet, maar accenten wel. 
Samen met onder andere CMT, DMT, RvT en CUR is op 11/4 de start van een brainstormsessie gepland voor een risicoanalyse 
begeleid door een extern adviseur. Begin 2019 dient het nieuwe strategisch beleid opgeleverd te worden. 
Er is een budget voor dit project voor de komende 4 jaar. 
De CUR zal ook een opmerking richting de Adviesraad hierover maken op 10/4. 
 
10. Werkdruk akkoord 
Het CvB vraagt of er vragen zijn n.a.v. de 2 toegestuurde brieven. Het is een onderwijsmaatregel en dit wordt op onderwijs 
weggeboekt/verantwoord. 
In het najaar komen hier gelden voor vrij. Daar zijn rekenmodellen voor en deze worden doorgezet naar de begroting per school. 
Het gaat om een vastgesteld bedrag per kind zonder dat je daar een andere verantwoording voor hoeft af te leggen (afstemming 
over besteding tussen directie, team, medezeggenschap). Het wordt verantwoord per school. 
De CUR heeft op dit moment geen vragen. 
 
11. De Schakel Overeenkomst (SOK) 
Wat voorligt is de samenwerkingsovereenkomst voor renovatie van De Schakel. Dit ligt volgens het CvB in lijn met alle vorige 
genomen besluiten. Alles is al in gang gezet en de overeenkomst dient morgen getekend te worden. Er worden ook al kosten 
gemaakt, terwijl er nog geen getekende overeenkomst is. Er zitten een aantal risico’s in die we nu nog niet kennen. Als bepaalde 
partijen niet gevonden kunnen worden, dan gaat alles niet door. Als de lening er niet komt, is het een no-go. 
Het officiële persmoment is morgen om 13.00 uur. 
 
De CUR ontving op 27/2 een memo met samenwerkingsovereenkomst ter instemming, niet via de gebruikelijke afgesproken 
route. Tijdens het eerdere agenda-overleg is door de CUR toegelicht waarom dit onderwerp als adviesplichtig zal worden 
opgepakt en waarom het belangrijk is de afgesproken werkprocessen te volgen met elkaar. 
De commissie Financiën en Huisvesting kijkt er vanavond na deze vergadering nog een keer goed naar en reageert dan naar  
het CvB.  
 
12. Volgende CvB-CUR vergadering 
-CvB-CUR: 10 april 2018 (HR-thema’s); 
-Strategiebijeenkomst: 11 april 2018 (Daniëlle Clausing vanuit eigen rol, Cynthia Roos, Saraab Fallaha onder voorbehoud); 
-CvB-CUR: maandag 15 mei 2018 (kwaliteit en interne auditing). 
  
13. Rondvraag en sluiting CvB-CUR vergadering 
Het CvB wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng en verlaat de vergadering. 
 
CUR-nabespreking 
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14. Korte nabespreking CvB-CUR vergadering 
Er volgt een korte nabespreking. 
 
Angela van Hecke 
Angela van Hecke deelt mee dat ze om persoonlijke redenen stopt met de CUR en haar zetel teruggeeft. Ze zal dit per mail nog 
bevestigen aan de voorzitter CUR met het oog op het door de CUR weer kunnen invullen van de vacante zetel.  
 
Postvakje  
Bij de receptie blijkt een postvakje CUR te zijn. De ambtelijk secretaris zal dit leeghalen als zij voor een vergadering op locatie is. 
Als de leden die op het Servicebureau werken af en toe kunnen checken of er belangrijke post is die eerder geopend dient te 
worden zou dat heel fijn zijn. 
 
Vakliteratuur 
Er blijkt een abonnement op OR Rendement te lopen. De leesmap staat ter inzage bij de receptie. 
Verder zal gecheckt worden of online abonnementen goedkoper zijn. 
 
Adviesraad 
De uitnodiging voor de Adviesraad op 5 april wordt woensdag door de secretaris verzonden. Toegevoegd zal nog worden het 
agendapunt “werkdruk akkoord”; de strategie bijeenkomst 11/4 wordt mondeling toegelicht aan de Adviesraad. 
 
15. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 


