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 (PV) Notulen CUR vergadering op 07-03-2022 
Datum:   07-03-2022   
Plaats:   Emmastraat 45, Vlaardingen 
Tijd:   19.30-21.00 uur 
 
Aanwezig: 
CUR: S. van Peenen (Vz), J. van den Aardweg, K. Akkerhuis (vice-vz), N. Rombout, A. Pronk, P. Ouwens, N. Rombout, 
M. Fiers 
Ambtelijk secretaris: C. Roos-Kempers 
Afwezig: C. van ’t Veer 
 
 
1. Opening en vaststellen agenda       19.30-19.35 uur 

 
• Verdeling commissie over de onderwerpen: verzameldocumenten zijn aangemaakt om input vanuit CUR op te 

nemen. CUR heeft mogelijk meer info nodig om vragen te kunnen aanleveren. Eerste stap: CvB meer duiding 
geven, dan kan CUR inhoudelijk reageren. Voor nu informatie verzamelen en te bespreken onder de 
agendapunten. CUR geeft aan de huidige opmerkingen te delen met CvB en te willen meenemen in tijdspad en 
te zijner tijd in beantwoording/opname in aanvragen. 

• Concept brief aan CvB. Binnen CUR is er zorg en tegelijk hoop en gewenst concretisering van zaken.  
Uiteindelijk wil de CUR wil haar zorg uiten met concrete vragen. Wat willen we aan het einde van de 
vergadering weten? Actie: CR verzameldocument  

 
2. Mededelingen         19.35-19.45 uur 

 
• Overleg CUR-RvT. Overleg met voltallige raden. 

Wanneer wil CUR aanhaken? Wanneer dan CUR-CvB (12 april of ander datum?) 
- 12 april 2022 van 19.30-20.00 CUR-RvT / 20.00-22.00 CUR-CvB is voorstel 

> concept agenda: kansgelijkheid, goed werkgeverschap. 
• Update MZ-contactenlijst. In review ronde uitvraag gedaan. Tijdens aansluiten van CUR-leden bij IKC-raadvergadering 

aandacht voor actuele gegevens van IKC-raad(-sleden). 
• Review ronde CUR-medezeggenschapreglement en statuut. Inhoudelijke aanpassing zal in 2024 plaatsvinden, 

waarbij de werkingsduur zal worden aangepast van 4 jaar, gelijk aan beleidscyclus. Nu zal worden herbevestigd 
voor de huidige duur van 2 jaar. Dit komt op de agenda van de komende CUR-vergadering. Actie: CR 

• Er zal een start worden gemaakt met het CUR jaarverslag 2021 zodat CUR deze kan vaststellen. Actie: CR/CUR 
• Communicatie / signaal IKC Kindertuin > signaal geven naar clusterdirecteur. Info in kort gespreksverslag. Actie: CR 

Voorzitter belt. Actie: SvP Dit is zover de CUR dit kan en moet behandelen. Verder actie bij locatie.  
• MF: communicatie van locatie manager is aandachtpunt. Afgesproken wordt dit in CUR-CvB te melden. Actie: MF 
• Voor mededelingen – uit vergadering CUR-CvB 12-04-2022: 

- Taak 7-20211129 uit nabespreking CUR: 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek: opnieuw aanhalen en meegeven aan CvB. Actie: CR 

- (nog openstaande) vraag CUR (vanuit CUR 17-11-2022 en niet besproken in agenda-overleg d.d. 26-11-2022): 
Vraag als onderwijspersoneel wordt ingezet voor opvang, compensatie? Actie: DB CUR 

- Vraag flexpakketten. CUR heeft in nabespreking van CUR-CvB vergadering van 08-02-2022 besproken, dat dit moet 
worden teruggeven naar de IKC-raad en indien klachten via de klachten procedure te laten aangeven.  
Signaal is meegegeven aan CvB. IKC-raad is gewezen op gesprek met directeur en de klachtenregeling voor als 
gesprek met directeur en/of IKC-raad niet afdoende blijkt voor de ouder(s).  

- Ter info en signaal doorgegeven aan CvB: 
• E-mail Diamant (zie SP) 
• E-mail ventilatie Ambacht (zie SP) 
• E-mail(s) opvangpakketten (zie SP) 
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3. Werkwijze CUR        19.45-20.00 uur 

Uit rondvraag 08-02-2022: 
Het gaat nu veel over processen en er volgt veel informatie, maar komen we tot de kern van de 
medezeggenschap? Besproken om meer regie terug te pakken en vergaderingen bij voorkeur fysiek te laten 
plaatsvinden.  Voorstel brief met een signaal naar CvB n.a.v. mededeling vertrek directeur bedrijfsvoering en 
HRM wordt opgevangen door CvB en in relatie tot Taak 4-20210202. Zie document ‘20220224 - CUR Advies-
Instemmings wijziging DB’. Het voorstel wordt besproken. CUR stuurt geen formele brief naar CvB, maar zal 
signaal van zorg afgeven.  

4. Notulen d.d. 08-02-2022 & Actielijst (zie SP)      20.00-20.05 uur 
Doel: vaststellen notulen en publicatieversie. 
Status: besluitvormend 
Verantw.: allen   
 
Notulen zijn online vastgesteld. 
Besloten wordt de Actielijst CUR en CUR-CvB niet samen te voegen maar separaat te houden. 
 
Actielijst behorende bij CUR vergadering 17-01-2022  

CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    

7-2021112 Acties vanuit nabespreking: 
 
• Medewerkerstevredenheidsonderzoek: opnieuw aanhalen en meegeven aan CvB. Actie: CR  
• Signaal Petra doorgeven aan CvB komende agenda-overleg. Actie: DB 
 

CR 20211213 
 
Afgerond, afvoeren 
Afgerond, afvoeren 

1-20220117 Vragen CUR (meenemen naar agendaoverleg dan wel CUR-CvB 08-02-2022. 
Escalatieladders: 

- Vraag als onderwijspersoneel wordt ingezet voor opvang, compensatie? 
Beloning zou worden uitgezocht door CvB en teruggekoppeld worden. 

- Vanuit Adviesraad: als er onderwijs personeel ingezet wordt voor opvang, vinden mensen dat er 
een niet bevoegd persoon voor de klas staat. Hoe worden ouders gecompenseerd? Hoe kunnen 
ze bezwaar maken? 

- Er is binnen UN1EK een behoorlijke wachtlijst. Hoe wordt dit gemonitord?  

- Hoe vaak wordt beroep op ladders gedaan?  

- Wat is impact? 
- Wat is het beleid hierop voor wat betreft sluiten van groepen? Grenswaarde vanuit RIVM is 2 

kinderen 
AVG: 

- Is het gemeld aan de FG?   

- Waarom is er geen reactie gekomen op email d.d. 15-12-2021 en 21-12-2021?  
- Wat is er mee gedaan om dit in de toekomst te voorkomen? 

- Bewustzijn dat dit gemeld moet worden en dat het voor toekomst voorkomen moeten worden. 

Actie: 
DB/CR 

Afgerond, afvoeren 

2-20220117 Uitkomsten onderzoek: 

- Groot in Klein, gastouderbureau. Voor de kerst zou dit afgerond zijn. 

- ICT  

- Hack UN1EK 

CvB Aangeleverd, afvoeren 

3-20220117 Nieuw medewerkersportaal. Hierover is CUR niet geïnformeerd. CvB op bevragen in komende vergadering CUR Afgerond, afvoeren 

4-20220117 Overzicht bespreekpunten voor ‘benen-op-tafel-sessie’ met CvB CUR/CR Afgerond, afvoeren 

5-20220117 Vragen op CCT-updates sturen vanuit de locatie naar CCT JvdA Afgerond, afvoeren 

6-20220117 Agenda Adviesraad:  
1. Escalatieladders, bevragen wat men ervan vindt (is het al breed verspreid? Komt er adviesaanvraag) 
2. Corona (stvnzkn, mededeling CUR-verdeling locaties)  
3. Wat merken jullie van uitrol van Koers 24 op locaties? (o.a. goed werkgeverschap). Belangrijk dit 

wel goed inleiden. Vanuit destijds behandelde advies- en instemmingsaanvragen.  
4. Welke thema’s zie je komend jaar graag terugkomen? 

 

CR/SvP-PO Afgerond, afvoeren 

7-20220117 Bespreekdocument per onderwerp en dan verdeling per sub-onderwerpen maken voor input op de diverse 
thema’s van de beleidsagenda. Stap 1. HRM 

CR Afgerond, afvoeren 
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8-20220117 Actief oppakken contact CUR-leden met verbonden locaties en als (vast) agendapunt opnemen voor CUR  CUR Afgerond, afvoeren 

9-20220117 Speerpunten (implementatie Koers 24, vaststellen beleidsagenda & sub-onderwerpen, contact CUR-leden 
met lokale raden) vast op CUR-agenda 

CUR Afgerond, afvoeren 

10-20220117 CPT-Jaarplanning op agenda en iedereen input leveren CR/CUR Afgerond, afvoeren 

11-20220117 CPT-Begroting CUR op agenda: Word-document maken en iedereen input leveren  CR/CUR Afgerond, afvoeren 

12-20220117 Einde termijn P. Ouwens per 01-10-2022; openstellen vacature en herbenoeming CR/CUR 20220601, handhaven 

13-20220117 Afvaardiging en agenda Adviesraad, checkt of data passen CUR Afgerond, afvoeren 

14-20220117 Vergadercyclus delen en check of iedereen in uitnodiging is opgenomen CR Afgerond, afvoeren 

 
5. Corona   (zie SP) 20.05-20.10 uur 

Doel: update / stand van zaken 
Status: informatief 
Verantw.: CvB 
 
Personeelsbezetting blijft uitdaging, ook los van Corona. Verder geen bijzonderheden. 
 

6. Reglement CvB (zie SP)        20.10-20.15 uur 
(WMS Artikel 11, lid f, WOR, Artikel 25, lid e) 
Doel: advies  
Status: aanvraag ontvangen 
Verantw.: CvB 
 
Eerste indruk CUR. Reglement globaal gelezen. Wat opvalt is dat het medezeggenschapsorgaan en dan met name 
de instemmingskant niet geïntegreerd is in de tekst. Er wordt verwezen naar een medezeggenschapparaaf. 
Terwijl de rol van de raad van toezicht herhaaldelijk terugkomt. Hiërarchisch staat met name de instemming op 
gelijke voet met bestuur. De vraag van de CUR is: waarom komt dat niet terug in de tekst op de momenten dat 
dat benoemd kan worden en gebeurt dat bij de rol van de Raad van Toezicht wel? 
CUR vragen aanleveren bij CvB; na beantwoording advies geven. Actie: CR  
 

7. Bestuurlijke agenda (zie SP) 20.15-20.25 uur 
(WMS Artikel 11, lid f, WOR, Artikel 25, lid e) Input verzameldocument 
Doel: instemming/informatief 
Status: nader 
Verantw.: CUR 
 

 Zijn de onderwerpen in de bestuurlijke dekkend voor de agenda van CUR-CvB en CUR-RvT is vraag vanuit CvB 
voor CUR? Input: prioritering & waarop ga je focus leggen en sturen? Per jaar duidelijk maken voor de 
bespreekpunten. CvB heeft gedeeld en er volgt geen formele aanvraag. Vragen aangeven en i.a.v afzonderlijke 
aanvragen door uitwerken van de beleidsagenda. Actie: CR 
 

8. Adviesraad - Signalen en terugkoppeling (zie SP) 20.25-20.35 uur 
Doel: informatief 
Status: nader 
Verantw.: CUR 
 
Vragen over pakketten en (onbereikbaarheid van) klantenservice en vacatures. 
Kindplanner: stand van zaken en evaluatie na inzet M. van Herp. 
Communicatie: neem punten mee en laat Adviesraad meekijken in concept communicatie. 
Personeel: kunnen jullie Adviesraad meenemen in wat er wordt gedaan met invulling vacatures? 
Diverse vragen doorgeven aan CvB (andere afvaardiging als Adviesraad ervoor, maar wel dezelfde vragen). 
Opnemen in document naar CvB met apart kopje Adviesraad. Actie: CR 
 
KA: Er is ruimtes en plek op BSO, maar geen personeel. Weet directie en CvB wel dat er sprake is van werkdruk? Is er 
wel oog voor medewerkers? Meenemen in DB overleg. 18 april wordt 19 april en 24 maart laten vervallen. Actie: CR 
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9. GiK  (zie SP)          20.35-20.45 uur 
(WMS Artikel 11, lid c , WOR, Artikel 25, lid 1c) Input verzameldocument 
Doel: advies/instemming/informatief 
Status: nader 
Verantw.: CUR 
 
Aandachtspunten meegeven van CUR en i.a.v aanvraag. Op actielijst CUR onder aandacht houden. Actie: CR 
 

10. ICT  (zie SP) 20.45-20.55 uur 
(WMS Artikel 11, lid 1f?, WOR, Artikel 25, lid 1h (belangrijke investering)/lid k, (technologische voorziening)  
Input verzameldocument 
Doel: advies (dan wel eerst informatie)  
Status: nader 
Verantw.: CUR 
 
Aandachtspunten meegeven van CUR en i.a.v aanvraag. In overall brief. Actie: CR 

 
11. HRM    (zie SP)  20.55-21.05 uur 

(WMS Artikel 11, lid 1f, WOR, Artikel 25, lid 1e (belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming,  
dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming) 
Input verzameldocument 
Doel: advies (dan wel eerst informatie) 
Status: te ontvangen 
Verantw.: CvB 
 
Aandachtspunten meegeven van CUR en i.a.v aanvraag. In overall brief. Actie: CR 
 

12. RI&E  (zie SP)  21.05-21.15 uur 
(Artikel 3, lid k, Bijlage bij Reglement CUR d.d. 02-10-2019; artikel 27 lid 1d WOR; artikel 12, lid k Wms)   
Doel: advies  
Status: nader 
Verantw.: CvB 
 
Uit vergadering 08-02-2022: CUR-CvB: RI& E instemmingsaanvraag op hoofdlijnen volgt naar de CUR met een 
brief van de externe partij. Zie taak 4-20220208. 
Voorstel vanuit CUR is gedaan aan CvB om de behandeling van de RI&E de naar de IKC-raden te verplaatsen.  
Op 22-02-2022 heeft T. Stolz teruggekoppeld dat zij en CvB dit een goed idee vinden.  
Nu koppelen aan verdeling CUR over locaties, kunnen CUR-leden hierop actie ondernemen. 
 
Locatieverdeling wordt besproken en opgepakt waar dit nog niet is gebeurd. Actie: CUR 
Aandachtspunten meegeven van CUR en i.a.v aanvraag(en) in ‘overall’ brief. Actie: CR 
 

13. Rondvraag, evaluatie en sluiting  21.15-21.30 uur 
• CR: Voor volgende CUR-CvB reglement en MZ- statuut op agenda 
• NR: In de escalatieladder benoemd niet de vervanging door ouders (AVG technisch en ICT, VOG, 

geheimhoudingsverklaring). Lijkt te gebeuren in de praktijk als noodgreep. Wordt het structureel? 
CUR vreest voor potentieel risico voor datalek. Meenemen in als agendapunt naar CUR-CvB 12-04-2022.  
Actie: CR/DB 
 
Commissies:  

- Dagelijks Bestuur: Stanley/Kim // Ambtelijk Secretaris: Cynthia  
- Commissie Financiën en juridische aangelegenheden: Caroline, Stanley, Albert, Maarten 
- Commissie P&O en kwaliteit: Petra, Jaco, Natascha, Kim 
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Overzicht CUR verdeling met IKC-Raad 

 
Locatie CUR lid Locatie CUR lid 
IKC Ambacht Jaco IKC Regenboog Jaco 
IKC Ark Maarten IKC Schakel Jaco 
IKC Balkon Kim IKC Spectrum Caroline/Albert 
IKC Bavinck Caroline/Albert IKC Van Kampen Petra 
IKC Ichthus Natascha IKC Visnet Maarten 
IKC Kethel Stanley MR Anker/OC Kruidenpad Petra 
IKC Kindertuin Natascha MR Groene Hoek Stanley 
IKC PWA Kim MR Parasol Kim 

 

Volgende vergaderingen: 

12-04-2022 (dinsdag;  was 11-4) CUR-CvB 

09-05-2022 (maandag)  

07-06-2022 (dinsdag) CUR - CvB 

04-07-2022 (maandag) 

05-09-2022 (maandag)CUR - CvB 

26-09-2022 (maandag) 

31-10-2022 (maandag) CUR - CvB 

29-11-2021 (maandag) 

 
 

Actielijst behorende bij CUR vergadering 07-03-2022  

CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    

12-20220117 Einde termijn P. Ouwens per 01-10-2022; openstellen vacature en herbenoeming CR/CUR 20220601 

1-20220307 CUR-Statuut en Reglement herbevestigen incl. mandaat-/volmachtbesluiten  CUR  

2-20220307 Jaarverslag 2021 CUR CR/CUR 20220509 

3-20220307 Gespreksverslag & signaal Kindertuin CR/SvP 20220421 

4-20220307 Signaal communicatie manager kinderopvang MF 20220412 

5-20220307 Taak 7-20211129 uit nabespreking CUR: 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek: opnieuw aanhalen en meegeven aan CvB 

CR/DB 20220401 

6-20220307 (nog openstaande) vraag CUR (vanuit CUR 17-11-2022 en niet besproken in agenda-overleg d.d. 26-11-
2022): Vraag als onderwijspersoneel wordt ingezet voor opvang, compensatie?  

CR/DB 20220401 

7-20220307 Verzameldocument maken van input op Reglement CvB, Bestuurlijke Agenda, HRM, ICT, R&E, GiK CR 20220401 

8-20220307 Adviesraadvragen meegeven aan CvB 
Terugkoppeling CvB naar Adviesraad 

CR  
CUR 

20220401 
20220419 

9-20220307 Locatieverdeling oppakken en IKC-raad benaderen CUR 20220509 

10-20220307 Adviesraad communicatie  CR 20220408 
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Actielijst behorende bij CUR-CvB vergadering 08-02-2022 

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

4-20210202 Instemmingsaanvraag volledige Functiebouwhuis  CvB/TS Q2-2022 

2-20210406 Workshop medezeggenschap voor directeuren en managers 
kinderopvang (workshop wordt verzorgd door Cynthia/Focuzright) 

CvB 2022  

2-20210907 MZ-reglementen per 2024 mee laten lopen in beleidscyclus van 4 jaar CUR/CR 20220901 > naar 2023 

3-20211101 Evaluatie uitkomst integrale audits op de agenda CvB/CUR 20220607 

12-20211101 Analyse NPO op de agenda CvB 20220701 

2-20211129 Benadering opvang naast doelstelling IKC opnemen in actielijst op Q2-
2023 en komt terug in de Beleidsagenda. 

CvB Q2-2022 

1-20220208 Vragen in advies-/instemming wel (borgen) om te (laten) 
beantwoorden. 

CUR/CvB continue 

2-20220208 Concept document dat voor ICT en HRM is gedeeld met de directeuren 
ook delen met CUR. 

CvB 20220301 

3-20220208 Afspraak CUR-RvT TS 20220412 

4-20220208 Instemmingsaanvraag RI&E. 
(op hoofdlijnen met een brief van de externe partij ) 
Ventilatie wordt meegenomen als aandachtpunt in de RI&E 

CvB 20220412 

5-20220208 Zorg bezetting IKC-raad Schakel oppakken CvB 20220301 (dit als schaduw actie voor CUR, niet 
op CUR-CvB) 

6-20220208 Afspraak voor afstemming modus in het gebruik van e-mail, brieven en 
notulen voor de behandeling en afwikkeling advies- en 
instemmingsaanvragen 

TS/CR 20220412 > i.a.v TS 

7-20220208 Verplaatste CUR-CvB vergaderdata op website laten aanpassen CR 20220412 

8-20220208 Adviesaanvraag Reglement CvB CvB 20220412 

9-20220208 Reactie op vragen CUR op concept beleidsagenda CvB 20220301 

10-20220208 GiK, proces en uitkomst tussenevaluatie voorleggen aan CUR  CvB 20220412 

11-20220208 HRM, ICT en beleidsagenda als vast agendapunt CUR-CvB CUR/CvB 20220412 

12-20220208 Input verzamelen op aangeleverde stukken:  
 -Rapport ICT 
- Rapport HRM 
- Rapport GiK 

CUR 20220307 

13-20220208 CUR meenemen in tussenevaluatie HRM, ICT en GiK CvB 20220422 > CUR wacht op CvB 

14-20220208 Tussenevaluatie vanuit Rijnconsult op traject HRM en ICT tot zomer 
gaan trekken en ondertussen wordt gekeken om invulling geven aan 
hoofd HRM. Dit is een punt voor de voor tussenevaluatie. Dit raakt ook 
goed werkgeverschap. CUR merkt op dat UN1EK wel onderscheidend 
moet gaan worden. Dit neemt CvB mee en dit komt terug in de 
tussenevaluatie. 

CvB 20220422 > op CUR agenda: 
12+13+14 samenvoegen….. 

15-20220208 Aangepast 3 vergaderdata verzet: 2022 CUR-CvB op website 

05-04-2022 (dinsdag) > maandag 11-04-2022 
06-09-2022 (dinsdag) > maandag 05-09-2022 
01-11-2022 (dinsdag) > maandag 31-10-2022 

CR 20220412 > nagaan wat nu de datum wordt? 

 


