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Notulen CUR-CvB vergadering 
Datum:  31-10-2022   
Plaats:  Emmastraat 45, Vlaardingen  
Tijd:   19.00-21.00 uur  
 
Aanwezig: 
CUR: S. van Peenen (Vz), K. Akkerhuis (vice-vz), N. Rombout, A. Pronk, N. Rombout, M. Fiers, K. Akkerhuis, C. van ’t Veer, 
J. van den Aardweg, P. Ouwens 
Ambtelijk secretaris: C. Roos-Kempers 
CvB: N. Barendregt 
Bestuurssecretaris: T. Stoltz 
Afwezig: -  
 

 
1. Opening en vaststellen agenda        20.00-20.05 uur 

Stanley opent de vergadering en agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Mededelingen          20.05-20.15 uur 
 
CUR: 
 

- Midterm review KOERS24, Kweekvijver, gesprekkencyclus is mooie ontwikkeling. Dit als inleiding op vragen document dat vanuit 
CUR wordt aangereikt aan CvB. Afgesproken wordt dat de vragen/bevindingen van de CUR voorafgaand worden gedeeld met CvB 
voor inzicht. CvB zit midden in evaluatie en gemixte bijeenkomsten met directeuren. Er zijn 3 thema’s: IKC, Leiderschap en 
Identiteit en dit wil CvB ook met RvT en CUR bespreken. Ieder zal vanuit zijn eigen rol naar het stuk kijken. Toen Koers24 is 
gemaakt waren de omstandigheden anders (geen oorlog, armoede etc.). Ambitie is een herijking per januari 2023. Afspraak is 
vragen te delen om rode draad eruit te halen.  

- Managementrapportage wordt besproken. 
- Terugkoppeling Adviesraad.  

Input Adviesraad is opgevraagd over Koers24. 
- Vacature CUR 

Termijn Petra liep af, heeft zich opnieuw beschikbaar gesteld, verder een aanmeldingen en dus opnieuw benoemd. 
- Bezetting CUR 

Stanley zal op termijn stoppen i.v.m. zakelijke ontwikkeling. Richtlijn maart 2023 met mogelijke uitloop naar zomervakantie. Idee is om 
voor eind 202 al werving te starten. Actie: CR (ouder opvang vacature uitzetten) 

- Taak CUR 1-20220704. Zijn de onderwerpen in de bestuurlijke dekkend voor de agenda van CUR-CvB en CUR-RvT? 
Bestuurlijke agenda is vertaald naar jaaragenda. In Excel stonden 10 HRM dingen is vertaald naar onderzoek. Taak is afgerond. 

- Antwoorden AVG-bewaartermijnen zijn voor CUR afdoende aanvulling. Instemming CUR volgt. 
- Bijlagen het stuk ontbrak van de Bestuurlijke visitatie (informatie-nota, format en kader) niet ontvangen en 20 oktober 

opgevraagd en alsnog ontvangen. 
 
Vanuit de mededelingen ter informatie besproken: 

- Pilot gecentraliseerd systeem met digitale kasflow:  
- Pilot Hybride werken 
- Pilot adjunct-directeur met bestuurlijke taak 
- Overgang cao KOV-PO medewerkers bestuursbureau 
- Vereenvoudiging juridische structuur van UN1EK 

 
CvB: 
 

- Invulling functie informatiemanager 
Deze is gestart: Els Schmaal. 

- Hoofd HRM (interim) 
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden. Op basis van deze evaluatie is besloten om een hoofd HR ad interim aan te stellen, dhr. De Ligt, 
en te gaan werven voor een hoofd HRM. De werving wordt deze maand gestart. De procedure loopt inmiddels, vacature is uitgezet. 
Begeleiding door HRM expert. Er is namens Rijnconsult onderzoek gedaan naar medewerkersreis. Conclusie is gepresenteerd aan 
directeuren. Besproken in DB en komt naar CUR en RvT met een bestuurlijke opdracht (alles m.b.t. in-, uit- en doorstroom is onderzocht 
en daar komt nu advies op). Structureren werkprocessen wordt opgepakt en ook het cultuur element. 
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- Kwaliteit.  
Tweetal constateringen. Veel instrumenten beschikbaar, maar visie erboven ontbreekt. Gezien vanuit het toezichtkader. Nu vanuit 
integraal zorgsysteem benaderen. Proces wordt extern begeleid. CvB wil op dit punt graag een thema-bespreking. Cynthia & Tamara 
plannen moment op dit thema gesprek te laten plaatsvinden. Actie: CR/TS. Document wordt gemaakt over visie op kwaliteit. In 2024 
komt inspectie voor bestuurlijke visitatie. 
Kernopdracht voor UN1EK is kwaliteit van opvang & onderwijs. Koers 24 bevat goede pijlers, maar wel KOERS24 vergt aanscherping op 
kwaliteit. Tijd was toen anders, zodoende nu tussenevaluatie. Meer inhoudelijk het gesprek (zicht op ontwikkeling van kinderen maar ook 
de medewerkers). Q1-2023 zal kwaliteit op de agenda komen. 

- In april is UN1EK aangemeld bij PO-raad voor collegiale visitatie. Gaat via een panel en dan volgt zelfevaluatie van het rapport. Dan volgt 
gesprek met CvB, CUR, directeuren etc. Afvaardiging CUR wordt uitgenodigd hierbij aansluiten op 4 april 2023. Vraag SvP: Wat is scope?  
CvB: Dit is wat is maatschappelijke opdracht als bestuur? (Heb je zich op ontwikkeling kinderen, personeel en kwaliteitsbeleid etc.) 
UN1EK brengt integratie op de agenda. Wil dit laten zien hoe het werkt aan de achterkant.  
Gesprek met bestuur, afvaardiging van CUR, RvT, bestuursbureau en directeuren; vanuit governance van de stichting geredeneerd. 
Over 2 jaar komt de onderwijsinspectie. 

- Tevredenheidsonderzoeken gaan uit. Voor kerstvakantie afgerond. In voorjaar op de agenda CUR-CvB. 
- Intranet gaat van start dit jaar nog. CUR wordt hierin meegenomen. Per 1-11-2022 start met O365 voor bestuursbureau. Regenboog was 

een pilot. Alle medewerkers krijgen een UN1EK-emailadres. (T.z.t. wellicht voor ouders in de medezeggenschap. Dit wordt nog bekeken.) 
Migratie zal plaatsvinden. Opschonen zal een taak zijn en verder 1-op-1 migreren. 

- Armoede. In regio in gesprek. In VO bestaan aandachtsfunctionarissen. In Schiedam steunfonds die goede doelen ondersteunen.  
Er wordt gekeken om iemand aan te stellen voor locaties om mdw medewerkers te ondersteunen. 
In begroting is nu een reservering opgenomen. Onderwerp komt ook terug in midterm review. 

- Discussie is intern aangegaan over de vrijwillige ouderbijdragen. Gezien ontwikkelingen rondom armoede, zou het mooi zijn om regionaal 
afspraken te kunnen maken. We bevinden ons nog aan de start van dit gesprek. CvB wil dit ook met financiële afdeling bespreken. 
Bedoeling is beleid te maken en transparant te zijn vooral richting ouders. Dit wordt momenteel met directeuren besproken. 

- Meer opbrengsten met zelfde aantal medewerkers. Hierdoor investeringsruimte maar tegelijk werkdruk. Er zitten grenzen, met name 
aan de medewerkers. Wachtenlijsten blijven onverminderd groot. Zorg bestaat nu voor de medewerkers. Balans moet worden gezocht 
met elkaar. Vraag is gesteld aan teamleiders opvang: wat wil je terugzien in de ontwikkeling van opvang. 
 

3. Notulen d.d. 07-06-2022 & Actielijst    (SP)       20.15-20.20 uur 
Doel: (online vastgesteld) doorlopen actielijst 
Status: besluitvormend  
Verantw.: allen   
 
Actielijst behorende bij CUR-CvB vergadering 07-06-2022  
 
CvB-CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    
4-20210202 Instemmingsaanvraag volledige Functiebouwhuis  CvB/TS Q4-2022  > voor 

bestuursbureau (los van 
opvang & onderwijs). Eind 
2022 of begin 2023 komen 
wijzigingen op functie 
opvang & onderwijs. 
Bestuursbureau wordt 
kapstok voor opvang & 
onderwijs. Volgt ter info en 
is onderdeel van 
instemmingsproces voor 
totaal.  

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 20230901 
3-20211101 Evaluatie uitkomst integrale audits op de agenda 

Highlights en rapport  
CvB/CUR 20221031 > Afvoeren; Komt 

terug in kwaliteitsthema 
t.z.t. 

12-20211101 Analyse NPO op de agenda CvB 20221031 > Handhaven; 
agendapunt voor 28-11 

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 20221031 > Afgerond; komt 
mee in bespreking 9-11 
evaluatie Koers 24 

1-20220607 Afspraken inplannen: 
- Kennismakingsgesprek CUR met nieuw lid RvT 

- Vergaderingen CUR-CvB-RvT 
- Arbo-CUR-CvB-preventiemedewerker  

- CvB en commissie financiën i.v.m. Kaderbrief  

TS (CR) 20220708 
- op planning 9-11-2022 

- Nog te plannen 
- Nog te plannen 

- Nog te plannen 
> zie mail TS 21-09-2022 en 
reactie CR 11-10-2022 
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2-20220607 Info wetwijzigingen naar TS CR 20220617 > Afgerond, 
afvoeren 

3-20220607 Openstaande punten vanuit vragen Adviesraad bekijken CUR 20220704 > Afgerond, 
afvoeren 

4-20220607 Onderwerpen op agenda CUR-CvB: 
- Midterm review KOERS24 komt eind 2022 op de agenda. 

- Toelatingsbeleid op IKC’s van opvang als onderwijs. 
- Over de overgang bestuursbureau cao KO naar cao PO. 

- Uitwerking van concept communicatieplan UN1EK.  
- Het strategisch huisvestingsplan. 

- Arbodienst/beleid 

- Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
- Jaarverslag UN1EK 

- Begroting op agenda CUR-CvB 28-11-2022 

TS-CR 20221031 > handhaven 

5-20220607 Formele reactie op advies-/instemmingsaanvragen: 
- Adviesaanvraag Reglement CvB (07-07-2022 reactie CUR verzonden) 

- Instemmingsaanvraag Bestuursformatieplan (07-07-2022 reactie CUR verzonden) 
- Instemmingsaanvraag Informatiemanager (08-07-2022 reactie CUR verzonden) 

- Instemmingsaanvraag Gesprekkencyclus (08-07-2022 reactie CUR verzonden) 

- Instemmingsaanvraag AVG- Beleid bewaartermijnen 08-07-2022 reactie CUR 
verzonden met vragen en reactie op ontvangen antwoorden op 4-10) 

 

CR 20220705 
- Afgerond 

- Afgerond 
- Afgerond 

- Afgerond 

- Instemming volgt  

 
 
Instemming  
 

4. Adviesaanvraag fusie Groot in Klein B.V. en Stichting School XL (zie SP)   20.20-20.30 uur 
Doel: instemming 
Status: besluitvorming 
Verantw.: CUR 
 
Vraag CUR: Hoe gaat dat richting vereenvoudiging juridische structuur? 
Voor CUR komt de medezeggenschap voor deze onderdelen bij de vraagstukken voor de toekomst. 
Antwoord CvB: Rapport GiK is onderdeel van midterm review. 
 

5. Instemmingsaanvraag wijziging regeling vergoeding woon-werkverkeer (zie SP)  20.30-20.35 uur 
Doel: instemming 
Status: besluitvorming 
Verantw.: CUR 
 
CUR kan instemmen. Reactie d.d. 19-10-2022 is uitgezonden. 
CvB bevestigd dat het voorgenomen besluit wordt uitgevoerd zoals voorgelegd aan de CUR. 
 
Advies 
 

6. Adviesaanvraag uitwerking scenario’s Covid 19 (zie SP) 20.35-20.40 uur 
Doel: advies 
Status: besluitvorming 
Verantw.: CUR 
 
Uit verzameldocument blijkt dat nog vragen zijn. Reactie CUR d.d. 19-10-2022 is uitgezonden, aangezien vragen 
staan positief advies niet in de weg staan. Hierin en verzoek tot beantwoorden vragen opgenomen.  
UN1EK heeft scenario Zwart toegevoegd en aangeleverd bij de CUR. UN1EK voegt dit scenario toe, ondanks dat de 
minister dit niet nodig vindt. Opvang & onderwijs zou nooit meer dichtgaan volgens minister. CvB wilt duiden dat er 
wel een situatie kan ontstaan dat je wel tot sluiting overgaat. 
 
Afgesproken wordt dat de aanvullende vragen 1-op-1 beantwoordt zullen worden via CR/TS Actie: CR/TS  
noot van notulist: Uitgezonden op 01-11-2022 CR 
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7. Adviesaanvraag vakantieplanning en voorstel vakantieregeling 2022-2025 (zie SP) 20.40-20.45 uur 
Doel: advies 
Status: besluitvorming 
Verantw.: CUR 
 
CUR kan instemmen. Reactie d.d. 19-10-2022 is uitgezonden onder vermelding van een aanvullende vraag. 
Aanvullende vraag: Hebben we naast de locatie van IKC van Kampen nog andere locaties die aan een flexibele vakantie 
doen? Is dat ook voor andere locaties mogelijk? Is dit bekent en willen we dit als organisatie?  
Antwoord: geldt alleen van IKC van Kampen. Het is niet de bedoeling dit breder te trekken. Een dergelijke aanpassing moet 
met toestemming van ministerie, dus zal niet zonder meer elders binnen de organisatie worden opgepakt. 
 
CvB bevestigd dat ze de vakantieregeling conform voorgenomen besluit gaan uitvoeren. 
In april 2023 volgt de vakantieregeling 2023-2026.  
 

8. Adviesaanvraag Tarieven opvang ’23 en overig (zie SP)     20.45-20.55 uur 
Doel: instemming  
Status: ontvangen 
Verantw.: CUR 
 
CUR ziet geen bijzonderheden en aanleiding om geen positief advies te geven.  Aanvraag is gedeeld met Adviesraad. 
Na afstemming op 15-11-2022 zal CUR reactie versturen.  
 
Petra zat in werkgroep Tarieven en flex-pakketten, is die werkgroep er nog? Tamara en Petra stemmen separaat af voor 
wat betreft de bezetting van de werkgroep. Actie: TS/PO 
 
Bespreken 
 
- Kweekvijver: deel 1 is nu uitgezet; t.z.t. komen er nog meer werkgroepen per onderwerp. 
- UN1EK Academie: deze is in ontwikkeling. 

 
 

9. Rondvraag, evaluatie en sluiting        20.55-21.00 uur 
 
• Vanuit de Adviesraad en een aantal locaties: In hoeverre is er zicht op goede basisschoonmaak van locaties?  

Antwoord: signalen zijn bekend bij CvB. Er is niet helemaal duidelijk wat in het pakket zit. Aanbesteding is gaande.  
• De door de CUR aangeleverde vragen (als ook vanuit Adviesraad) geven het CvB goed inzicht alwaar de 

bespreking over Koers24 moet starten. 
• De vraag is op de pijlers erin terugkomen? CvB heeft de bedoeling een rode draad eruit te halen. 
• Iedereen is akkoord met voorstel van Cynthia en Tamara om agendapunt mededelingen naar eind van de agenda 

te plaatsen, zodat de overige agendapunten voldoende aandacht krijgen. 
• Agendaoverleg zal worden beperkt tot de onderwerpen en toelichting volgt in de CUR-CvB vergadering. 
• Adviesraad 15-11-2022 zal online plaatsvinden. Onderwerp Tarieven. Koers 24 in mededelingen. Input vragen. 

Stanley is dagvoorzitter en Maarten vervangt Petra. 
 
 
 
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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Actielijst behorende bij CUR-CvB vergadering 31-10-2022  
 
CvB-CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    
4-20210202 Instemmingsaanvraag volledige Functiebouwhuis  CvB/TS Q4-2022 /Q1-2023  
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 20230901 
12-20211101 Analyse NPO op de agenda CvB 20221128 
1-20220607 Afspraken inplannen: 

- Kennismakingsgesprek CUR met nieuw lid RvT 

- Vergaderingen CUR-CvB-RvT 
- Arbo-CUR-CvB-preventiemedewerker  

- CvB en commissie financiën i.v.m. Kaderbrief  

TS (CR) - 20221128 
Afgerond op 09-11-2022 

- Nog te plannen voor 
2023 

- Nog te plannen 

- Gepland voor 18-11-2022 
4-20220607 Onderwerpen op agenda CUR-CvB: 

- Midterm review KOERS24 komt eind 2022 op de agenda.(Cpt Koersplan Q1-2023) 

- Toelatingsbeleid op IKC's van opvang als onderwijs. (Q1- 2023) 
- Over de overgang bestuursbureau cao KO naar cao PO. (Q1-2023) 

- Uitwerking van concept communicatieplan UN1EK.  (Q1-2023) 
- Het strategisch huisvestingsplan. (Q1-2023) 

- Arbodienst/beleid (nu voor 1 jaar verlengd, in april ’23 aanbesteding) 

- Medewerkerstevredenheidsonderzoek (Q1-2023) 
- Jaarverslag UN1EK (Q1-2023) 

TS-CR Q1- 2023 

1-20221031 Plannen Thema-gesprek CUR-CvB TS/CR 20221128 

2-20221031 Kwaliteit op agenda Q1-2023 CUR/CvB 20220401 

3-20221031 1-op-1 beantwoording vragen Scenario’s Covid 19 CR/TS 20221128 

4-20221031 Afstemming bezetting werkgroep m.b.t. Tarieven en flexpakketten, TS/PO 20221128 

 


