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Notulen vergadering CvB-CUR op 05-07-2021 
Datum:   05-07-2021   
Plaats:   Emmastraat en online 
Tijd:   20.00-21.15 uur  
 
Aanwezig: 
CUR: L. Verhoog (Vz), C. van ’t Veer, J. van den Aardweg, K. Akkerhuis, N. Rombout, S. van Peenen (vice-Vz),  
P. Ouwens, A. Pronk 
Ambtelijk secretaris: C. Roos-Kempers 
CvB: N. Barendregt 
Bestuurssecretaris: T. Stoltz 
UN1EK: M. van Herp (agendapunt 2) 
 
1. Opening en vaststellen agenda       20.00-20.05 uur 

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze extra CUR-vergadering met het CvB en 
gast M. van Herp. 
 
Ingekomen/te ontvangen stukken (zie SP): 
• statuten UN1EK voor 3 stichtingen (goedgekeurd door de RvT, moeten nog naar de notaris; informatierecht) 
• reglement Raad van Toezicht UN1EK (informatierecht) 
• Uitvoeringsbesluit klachtenprocedure (instemmingsrecht). CUR is akkoord en onderwerp is afgerond. 
• Reactie steekproef FG (informatierecht). CUR vindt antwoorden CvB voor nu afdoende.  
• Instemmingsaanvraag voedingsbeleid (instemmingsrecht). Aanvraag is als advies aangeleverd aangezien het 

een protocol betreft i.p.v. beleid en formeel onder de WKO valt. 
Artikel 1.60 WKO (advies): b. voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het 
gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
nb. Artikel 10 WMS (instemming): vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, 
gezondheids- en welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding; 

• Jaarstukken UN1EK Onderwijs 2020 (informatierecht) 
• Jaarstukken UN1EK Opvang en Opvoeding 2020 (informatierecht) 

De jaarstukken zullen separaat na de vakantie met de commissie financiën van de CUR worden besproken. 
Hiertoe wordt een afspraak gemaakt. Actie: CR/TS 

• Brief stakingen opvang naar medewerkers 
• Brief stakingen opvang naar ouders 

 
2. NPO (vast agendapunt)  20.05-20.25 uur 

Doel: informatie 
Status: te ontvangen 
Verantw.: CvB 
Zie ook taak 3-20210406 
 

• Misja geeft een toelichting. 
Document NPO is projectmatig. Hierbij worden de interventies in beeld gebracht. CvB is in afwachting 
beschikking van de minister. Er is sprake van een krappere arbeidsmarkt en externe inhuur (bewegend leren, 
cultuuronderwijs en onderwijsassistent etc.). 
Niet alles is te vertalen naar leerkrachten, maar ook zal worden gericht op kwaliteitsontwikkeling (o.a. 
professionaliteit ontwikkelen met bijv. UN1EK Academy). Betreft een plan voor 2 schooljaren en 3 kalenderjaren. 

• Uit Adviesraad d.d. 23-06-2023, Locatie: Spectrum: Wat moeten wij met de NPO gelden, is het advies of instemming? 
Antwoord CUR: Waarschijnlijk advies maar er zit een verschil tussen de verschillende locaties. Eindconclusie, wachten 
tot er meer duidelijkheid is. 
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CvB biedt excuses aan voor de uitgezonden brief naar de locaties, die was te voortvarend.  
 
Formatieve uitbreiding die nodig is voor de NPO ligt nu ter instemming voor aan de CUR. Toezegging van minister is 
binnen. IKC-raden wordt gevraagd inhoudelijk advies te geven op de locatie gebonden plannen.  
De CUR vraagt hoe het komt dat er meer geld binnen gekomen dan wat is begroot? Er is gerekend worden met een 
basisbedrag. Niemand wist hoe hoog het achterstandsbedrag is. NPO is bedoeld om achterstand in te lopen en 
structurele verbetering in te zetten. Binnen UN1EK is ervoor gekozen eerst te inventariseren. Alle locaties hebben een 
schoolscan gemaakt. Op zowel school-, klas- en individueel niveau. Dit is vertaald naar KPI‘s. Wat wil je bereikt hebben 
over 2 jaar? Welke kosten zijn gemoeid met de beoogde interventies? Dit uitgesplist naar de gebieden: investering, 
personeel en overig (niet personeel en investeringen). DB heeft bekeken wat past en wat buitensporig is. Dit is 
voorgelegd aan het bestuur. Toen kwamen de extra middelen. Na een jaar vindt evaluatie plaats, dan wordt er 
gekeken wat er vanuit de extra middelen bekostigd kan worden. Er zijn drie evaluatiemomenten per jaar (in reguliere 
PDCA-cyclus) en een eindevaluatie. 
De CUR vraagt of alle locaties aangevraagd hebben wat ze nodig hebben? De locaties zijn bevraagd of er niet teveel of 
te weinig is bevraagd. Binnen Capisky is er een aparte tool voor NPO, die naast de jaarbegroting loopt. 
De CUR vraagt wat er gebeurt als er geld overblijft? Volgens de minister mag dit worden meegenomen naar het 
volgende jaar. Vooralsnog is het NPO-budget voor 2 jaar beschikbaar. CvB vult aan dat de NPO-gelden separaat 
worden begroot en ingezet, los van de reguliere inzet en formatie. Ten alle tijden moeten deze uitgaven geoormerkt 
worden, zodat het verantwoord kan worden. Misja verlaat de vergadering. 
 
Er zijn 2 verantwoordelijkheidsmogelijkheden. Lokaal of centraal. UN1EK vraagt instemming op formatie en proces 
(beleidskaders) aan CUR. Aan de IKC-raden wordt advies gevraagd op de inhoud. 
De MR/IKC-raad wordt verwacht kort voor of na de vakantie de inhoud te bespreken met de directeur. 
 
Stanley geeft aan dat de gelden zijn niet aangevraagd, maar toegekend vanuit de NPO-regeling. Uitgebreide procedure 
is doorlopen met de locaties, waarbij ook IKC-raden betrokken moeten worden. 
De coördinator, die toezicht zal houden op het proces en de uitvoering van de NPO-gelden wordt geworven na 
akkoord van de CUR. Reactie CUR met reactie op het onderscheid instemming en advies, waarop CUR akkoord is. 
Actie: CUR Het monitoren wat wel niet lukt zal onderdeel zijn van het vaste agendapunt NPO. Er zal een levend 
kwartaaldocument volgen vanuit CvB. Actie: CvB 

3. Mededelingen         20.25-20.35 uur 
 

CvB: 
• RvT, statuten goedgekeurd en reglement is aangepast, volgt ter info voor CUR. Reglement CvB volgt deze 

zomer en komt dan langs de CUR.(zie Taak 2-20210608) 
Ontvangen stukken (Informatierecht):  
- statuten UN1EK voor 3 stichtingen (goedgekeurd door de RvT, moeten nog naar de notaris) 
- reglement Raad van Toezicht UN1EK 

• RI&E ; gekeken bij Lumen maar Ergovisie sluit beter aan. (zie taak 1-20210608) 
 

CUR: 
• Anker: er is een werkgroep opgericht om samenwerking met Singel te bekijken.  

Reactie CvB: Brief naar ouders is uitgegaan. Er zijn 2 stappen: 
1. Werkgroep: doende met onderwijsvisie ontwikkelen (voor zomer klaar).  
2. Intentieverklaring. 
CUR heeft zorgen over de locatie en de historie. CvB neemt hiervan kennis.  

• Jaarverslag: schoolbesturen leggen verantwoording af over uitvoering en resultaten van het 
schoolprogramma. Uit nabespreking CUR 08-06-2021 geeft CUR aan dat zij CvB regelmatig wil bevragen over 
borging van Koers 24. CvB geeft hierop aan dat de jaarplanning in wording is. CvB is bezig om een P&C-(plan 
en control) cyclus te ontwikkelen met een managementrapportage per kwartaal. Dit zal worden besproken 
met zowel directeuren, RvT en CUR, waarin borging Koers 24 opgenomen is. Agendapunt per kwartaal: 
bestuurlijke rapportage. Actie: DB/CvB 
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Vanuit locaties ontvangt de CUR vragen inzage in financiën van de opvang. CvB geeft aan dat met in het 
najaar opvang verwacht toegevoegd hebben aan Capisky. CvB vraagt na wanneer het beschikbaar moet zijn 
t.b.v. Adviesraad. Actie: CvB 

• Voedingsbeleid. De signalen vanuit de CUR is CvB niet bekend. Cynthia heeft ontvangen stuk doorgestuurd en 
CvB heeft intern navraag gedaan. Zie ingekomen stukken en agendapunt 6 (instemmingsaanvraag). 

• Antwoorden CvB op FG-vragen zijn afdoende en CUR wacht uitkomst werkgroep af en ziet graag een tijdspad. 
CvB en Tamara hebben een kennismakinggesprek met FG gepland. De uitkomst komt naar de CUR terug. 
Actie: CvB 

4. Notulen d.d. 08-06-2021 (zie SP)       20.35-20.40 uur 
Doel: vaststellen notulen > zijn online vastgesteld evenals publicatieversie. 
Status: besluitvormend 
Verantw.: allen   
 
Actielijst behorende bij CUR-CvB vergadering 08-06-2021  

CvB-CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    

4-20210202 Instemmingsaanvraag volledige Functiebouwhuis CvB/TS 2021-Q4 

2-20210406 Workshop medezeggenschap voor directeuren en managers kinderopvang CvB 2021-Q3 

3-20210406 Aanleveren tijdspad inventarisering en borging uitvoering besteding extra 
financiële middelen vanuit overheid voor achterstanden 

CvB 20210705, Afvoeren, zie Agendapunt 2 

1-20210608 RI&E op agenda CvB 2021-Q3 

2-20210608 Statutenwijziging: 
Adviesaanvraag Reglement CvB 
Informatie Reglement RvT  

CvB 2021-Q4 
 
Ontvangen 

3-20210608 Informatie rondom situatie (directeur) Anker CvB 20210705 > afvoeren, zie Agendapunt 3, 
mededelingen 

4-20210608 Reactie op Clustering aandachtspunten - Vragen CUR & Adviesraad naar 
aanleiding van de Advies-instemmingsaanvragen (zie email 01-03-2021): 

- Vlootschouw: een eerste vlootschouw heeft plaatsgevonden. Dit proces 
zal waarschijnlijk periodiek (één keer per jaar of één keer per twee jaar) 
plaatsvinden.  

- Beleid inzake ontwikkelen talenten: de ontwikkeling van dit beleid zien we 
nog steeds graag. Wel is afgesproken dat we een realistisch tijdpad 
hanteren. De themagroep Personeel heeft een aparte subwerkgroep die 
als taak heeft 'talent ontwikkelen' vorm te geven. 

- Leerkracht schaal 11 en 12: het beleid om leerkrachten de mogelijkheid 
om leerkrachten de kans te geven door te groeien naar een andere schaal 
is nog niet ontwikkeld. Op dit moment kan dit alleen als er specifieke 
taken bijkomen (teamleider onderwijs of teamleider opvang). Hiervoor 
geldt hetzelfde als bij het vorige punt. Deze beleidsontwikkeling blijft op 
het 'to do' lijstje staan maar wordt naar verwachting pas opgepakt in 
2022. 
Op actielijst opnemen ter borging en terugkoppeling naar Adviesraad. 

CUR 20210623 > afvoeren en meegegeven in 
(terugkoppeling van Adviesraad d.d. 
23-06-2021) 

5-20210608 Clusterdirecteuren de directeuren erop laten wijzen dat vacatures voor ouders 
in de medezeggenschap wel worden verspreid onder de ouders, aangezien 
men op locatie beschikt over actuele adresgegevens 

CvB 20210705 > Afgehandeld en afvoeren 

6-20210608 RI&E op de agenda CvB/CUR 20210-Q3/Q4 > Afvoeren (zie eerder 
taak 1-20210608..ontdubbelen) 

7-20210608 Vragen rapportage DPO aanleveren bij CvB CUR 20210705 > Afvoeren, aangeleverd. Na 
vakantie opnemen als Agendapunt! 

8-20210608 Signalen gewijzigd voedingsbeleid nagaan en terugkoppelen naar CUR CvB 20210705 > Afvoeren, zie agendapunt 6 
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9-20210608 Uitkomsten rapport UN1EK vierjaarlijks onderzoek Onderwijsinspectie: 
- Terugkoppeling in het proces agenderen 
- Analyse agenderen 

CvB  
20210705 > Afvoeren, zie Agendapunt 7 
20210907 > Handhaven voor Q4-2021 

10-20210608 Uitvoeringbesluit managementstatuut met aanscherping mandatering CvB 20210705 > Afvoeren, ontvangen, zie 
Agendapunt 8  

 
5. Corona - evaluatie 20.40-20.45 uur 

Doel: update stand van zaken 
Status: informatief 
Verantw.: CvB 
 
Nieuwe protocol is ontvangen en gedeeld. CCT-updates zijn gekoppeld aan persconferenties, deze worden nu 
minder. Er is een bestuurlijk schema gemaakt, waaruit blijkt wie is verantwoordelijk is (manager van de week) 
tijdens afwezigheid om te kunnen schakelen. 
 

6. Voedingsbeleid (zie SP) 20.45-20.50 uur  
Doel: advies  
Status: in afwachting  
Verantw.: CvB 
 

• Ontvangen stukken: instemmingsaanvraag 
 
Petra geeft zorgen aan om de kinderen van 0-2 jaar. Werkgroep bestaat uit manager kwaliteit en 
kwaliteitsmedewerker. CvB wil graag feedback van CUR. Actie: CUR 
 

7. Proces Uitkomsten rapport UN1EK vierjaarlijks onderzoek Onderwijsinspectie (zie SP) 20.50-20.55 uur 
Doel: informatie  
Status: in behandeling 
Verantw.: CvB 
Zie ook taak 9-20210608.  
 

• Ontvangen stukken: stand van zaken n.a.v. het vierjaarlijks onderzoek van de Inspectie van het onderwijs.  
 
Er is een nieuw toezichtkader Inspectie. Meer bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteitskader. DB gaat 
hiermee met M. Wesemann aan de slag om meer te doen aan de beleidskaders. Na de zomer komt CvB erop 
terug. Binnen UN1EK mooie instrumenten, koppeling tussen Koers 24 en de instrumenten moet volgen. Wel 
impliciet gemaakt, maar wel expliciet te maken. Actie: CvB Q4-2021 (taak 9-20210608 handhaven op dit punt)  
 

8. Uitvoeringsbesluit managementstatuut (zie SP)  20.55-21.00 uur 
Doel: instemming 
Status: in afwachting 
Verantw.: CvB 
 

• Ontvangen stukken: uitvoeringsbesluit, bijgesteld managementstatuut.  
Artikel over aanstellen en ontslaan: blijft ten alle tijden een bestuurlijke bevoegdheid. CUR stemt hiermee in. 
Aanvraag is afgerond. 
 

9. Instemmingsaanvraag Formatie schooljaar 2021/2022 (zie SP) 21.00-21.10 uur 
Doel: instemming 
Status: in behandeling 
Verantw.: CUR  
 

• Ontvangen documenten: Reacties vragen formatieplan, overzicht vacatures start schooljaar 2021/2022 
 
Formatieplan is onderdeel van meerjarenplan.  Je toetst wat je opgenomen hebt in meerjarenplan opgenomen 
hebt. Meerjarenbegroting is tot en met 2024. Het betreft de formatie van het reguliere onderwijs. De meeste 
formatie gaan in NPO middelen zitten. 
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Op schrift vragen gesteld en antwoorden sluiten aan bij het gegeven inzicht. Duidelijk hoe de procedure stappen 
worden doorlopen. Halverwege schooljaar geen nieuw plan, maar aanvulling op het plan met verzoek tot 
instemming. CUR kan instemmen met formatie: Actie: CR (week 27) 
 

10. Rondvraag, evaluatie en sluiting  21.10-21.15 uur 
• Uit Adviesraad d.d. 23-06-2023. 

Locatie: Balkon: Hoe zit het met het klanttevredenheidsonderzoek? 1x per jaar? Hoe gaat dit nu? UN1EK breed of 
IKC breed? Dit wordt meegenomen naar de CUR/CVB vergadering. 
CvB geeft aan dat deze informatie bedoeld is vanuit Kindplanner te genereren. Werkgroep ingesteld, die bekijkt 
hoe dit in het kwaliteitszorgsysteem te borgen. Actie: CvB 

• CUR: Signaal Schakel. Met andere bestuurders is gesproken om op termijn afspraken te maken over verloop 
personeel. Lastige situatie omdat het ook een locatie is die onder druk staat qua niveau.  
Clusterdirecteur heeft met directeur exitgesprekken gevoerd. Er blijken verschillende redenen aan ten grondslag 
te liggen. Er lijkt niet eenduidige aanleiding te bestaan. 

• Staking 8 juli: CvB had afgelopen woensdag overleg met FNV. Afgelopen vrijdag zou een lijst met deelnemers 
volgen. Deze is niet ontvangen. Wel een lijst waarop geen locaties van UN1EK staan. Inventarisatie is gedaan. 
Ouders zijn gemaild, bleek niet overal aangekomen. Medewerkers van locaties Spectrum, Schakel, Ark en Ichthus 
gaan staken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Commissies:  

- Dagelijks Bestuur Lennert/Stanley // Ambtelijk Secretaris: Cynthia  
- Commissie Financiën en juridische aangelegenheden: Caroline, Stanley, Albert 
- Commissie P&O en kwaliteit: Petra, Jaco, Natascha, Kim (toezicht DB: Lennert)  
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Actielijst behorende bij CUR-CvB vergadering 05-07-2021  

CvB-CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    

4-20210202 Instemmingsaanvraag volledige Functiebouwhuis CvB/TS 2021-Q4 

2-20210406 Workshop medezeggenschap voor directeuren en managers kinderopvang CvB 2021-Q3 

1-20210608 RI&E op agenda CvB 2021-Q3 

2-20210608 Statutenwijziging: 
Adviesaanvraag Reglement CvB 
Informatie Reglement RvT  

CvB 2021-Q4 
 
Ontvangen 

9-20210608 Uitkomsten rapport UN1EK vierjaarlijks onderzoek Onderwijsinspectie: 
- Analyse agenderen 

 
CvB 

 
Q4-2021 

1-20210705 Jaarstukken bespreken met de commissie financiën van de CUR worden 
besproken. 
Afspraak maken voor CvB-Cie financiën 

CvB/Cie 
Financiën 
TS/CR 

20210927 

20210719 

2-20210705 Reactie CUR op instemmingsaanvraag NPO CUR 20210719 

3-20210705 Aanleveren bestuurlijke kwartaalrapportage-managementdocument CvB 20210907 

4-20210705 Nagaan beschikbaarheid cijfers opvang in Capisky CvB 20210907 

5-20210705 Uitkomst gesprek CvB met FG terugkoppelen naar CUR – opnemen als 
agendapunt 

CvB 20210907 

6-20210705 Reactie op instemmingsaanvraag voedingsbeleid 
- punten op papier (week 27),  
- reactie leden commissie 
- reactie CUR 

 

CUR 
week 27 
week 28 
week 29 

Week 29 

7-20210705 Instemmingsaanvraag Formatieplan Schooljaar 2021-2022: positieve reactie  CR 20210907 

8-20210705 Terugkoppeling werkgroep voor borgen kwaliteitszorgsysteem CvB 20210927 

 


