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Notulen vergadering Centrale UN1EK Raad 
 
Datum:  6 december 2016    
Plaats:  Kantoor Stichting UN1EK        
Tijd:  19.00 -22.15 uur        
      
Aanwezig:   
CUR: Noortje Smit (voorzitter), Cynthia Roos (secretaris), Saraab Fallaha (vicevoorzitter), Sander Halkes, Lennert 
Verhoog, Angela van Hecke, Caroline van 't Veer. Ambtelijk secretaris en notulist: Christine Baris.  
CvB: Claudia Doesburg .  
Afwezig met kennisgeving: Eric Boerhout (CvB) en Esmiralda Poulus-Vonk (CUR).   
  
1.Opening en vaststellen agenda.   
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.   
De notulen van de CUR vergadering van 11 oktober 2016 zijn online vastgesteld op 25 oktober 2016.  

   
2.Voorbespreking CUR.  

 Ziekteverzuim: De CUR vind de uitval op dit moment van het personeel (op managementniveau zelfs opvallend 
veel) zorgelijk en zal dit aankaarten bij het CvB. De CUR heeft geen inzicht in verzuimcijfers en zal een toelichting 
vragen aan het CvB.  Ook voor 2017 blijft voor de CUR ziekteverzuim een punt van aandacht en wil hierover 
meedenken en suggesties aanleveren ter voorkoming. De CUR heeft geen melding gekregen van uitval hoofd 
P&O.   

 Adviesraad van 29 november jl.: Er was een hoge opkomst en dat vindt de CUR een goede ontwikkeling. Het 
blijkt dat er nog veel onbekendheid is over de nieuwe medezeggenschapsstructuur bij de achterban van UN1EK. 
De CUR doet wat ze kan om hier meer bekendheid aan te geven, maar heeft tevens aangegeven dat voor alle 
geledingen op lokaal niveau hier ook een rol is weggelegd.  

 Zwakke en zeer zwakke scholen. Conclusie CUR: Het gaat niet goed bij UN1EK als je de landelijke cijfers bekijkt. 
Hoe worden de scholen bij UN1EK begeleid? Waar ligt het pijnpunt dat ze zeer zwak/zwak zijn? Lage score 
citotoets, geen protocollen, gebrek aan structurering, pedagogisch klimaat niet optimaal en slechte controle op 
gebruik van leerlingvolgsysteem.  

 Evaluatie overleg met RvT.  
  
Met CvB:  
3.Mededelingen van CvB.   
De GGD heeft gevraagd om een factsheet medezeggenschap UN1EK. Inmiddels heeft het CvB een factsheet 
medezeggenschap ontvangen van Jochem Streefkerk, die deze heeft opgesteld en zal de factsheet  z.s.m. sturen aan 
de GGD.   
   
4. Mededelingen van CUR.   

 Ziekteverzuim:  
De CUR vraagt zich het volgende af: In hoeverre is het verzuim werk-gerelateerd en was dit te voorkomen? UN1EK is 
in het eerste half jaar van 2016 een contract aangegaan met Synthra (Arbodienst) om meer aandacht te besteden 
aan preventie van verzuim. Wat is het effect van Synthra tot nu toe? Wordt het digitale ziekteverzuimsysteem 
correct gebruikt? Hoe is het in de praktijk gesteld met de verzuimbegeleiding? Hoe hoog is het verzuimpercentage bij 
UN1EK?  

  
CvB: Het verzuimpercentage bij UN1EK is hoog: zo'n 10% (wrs na correctie 8%). Landelijk is dit 7%. Bijkomstigheid: 
Leerkrachten staan, ongeacht opbouw % in werkzaamheden, toch 100 % ziek gemeld. Anders krijgt UN1EK wrs niet 
de kosten vergoed van het Vervangingsfonds. Desondanks is het verzuimpercentage nog steeds hoog.   
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De druk op inval wordt groter en er is een tekort aan inval, het is een landelijk probleem, ook voor de komende tijd.   
Hoe gaat UN1EK met invalproblematiek om? UN1EK heeft eerder een werkgroep ingesteld en hier is een aanpak uit 
voortgekomen, maar het probleem is dat er gewoon geen invalleerkrachten zijn. Toch niet alleen afwachten maar 
juist nieuwe plannen blijven ontwikkelen. In januari 2017 wordt hier verder over nagedacht.  

  
Er is eveneens sprake van ‘vervuiling’ van het verzuim. Bijvoorbeeld: bij een conflicten meldt een medewerker zich 
ziek, maar is dan niet per definitie arbeidsongeschikt. Dit vraagt om een specifieke aanpak. De werkdruk kan niet nu 
worden weggehaald, maar moet wel bespreekbaar blijven. Het CvB geeft toe dat veel verzuim te maken heeft met 
psychische klachten van medewerkers.  

  
Vooral binnen onderwijskant leeft bij leerkrachten de gedachte dat ze, als ze arbeidsongeschikt zijn, bij opbouw van 
hun werkzaamheden alleen vervangende werkzaamheden kunnen verrichten die horen bij hun eigen functie als 
leerkracht. Dat is niet het geval. Ze kunnen ook andere vervangende werkzaamheden verrichten binnen UN1EK die 
los staan van hun werkzaamheden als leerkracht, maar die passen bij de beperking op dat moment.   

  
De directeuren/managers kinderopvang zijn de casemanagers bij ziekteverzuim. Zij zijn actief 'belast' met de 
begeleiding van hun arbeidsongeschikte medewerkers en met de uitvoering van het proces. Synthra en P&O 
ondersteunen hierbij.  

  
Vervanging van het management wordt afgedekt met het geven van meer uren aan degenen die de vervanging op 
zich nemen. Misja van Herp neemt tijdelijk de taken van Hans Wijma waar, de uitval van Marchienus Siegers wordt 
tijdelijk opgevangen door zijn eigen team en Julius Jollema Gorter is aangesteld als interim hoofd P&O om de 
afwezigheid van Roland Cevaal op te vangen.  

  
De CUR meldt dat ze graag geïnformeerd hadden willen worden over de uitval van hoofd P&O.  De afgelopen jaren 
zijn er al een aantal hoofden P&O de revue gepasseerd die uiteindelijk zijn weggegaan/uitgevallen. Waarom? CvB: 
dergelijk functies binnen opvang/onderwijs zijn, gezien de CAO, niet populair. Het is lastig om geschikte personen te 
vinden.  

  

 Voortgang gesprekkencyclus en jaarurensytematiek.  
Gesprekkencyclus: CvB: de werkgroep is/wordt in december 2016 bijeengeroepen. Implementatie per 1 januari 2017 
gaat niet meer lukken. Per 1 maart 2017 moeten er een aantal zaken gaan lopen en de start ervan zal plaatsvinden in 
het nieuwe schooljaar.  
 
De CUR meldt dat in de adviesraad is aangegeven dat niet bij iedereen duidelijk is wat de huidige werkwijze is van de 
gesprekkencyclus en/of welk systeem er worden gebruikt.  Het CvB is hierover verbaasd. Totdat de nieuwe 
gesprekkencyclus er is, moet er nog gewoon gebruik worden gemaakt van de oude manier, zoals men gewend is.   
Jaarurensystematiek: CvB: Dit wordt geparkeerd. UN1EK opvang werkt al flexibel, dus de noodzaak is nu niet hoog 
om dit in te voeren bij UN1EK opvang per 1 januari 2017.  

  

 Document werking adviesraad.  
Een werkgroep binnen de CUR heeft een document opgesteld met daarin de werking van de adviesraad vastgelegd. 
Het CvB heeft dit gelezen en vindt het een goed stuk. Het advies van het CvB is om dit nog wel te laten toetsen door 
Jochem Streefkerk.    
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5. Begroting onderwijs.   
Er is een uitnodiging naar een afvaardiging van de CUR gegaan voor een overleg inzake de begroting onderwijs. Arno 
Schippers zal in dit (nog te houden) overleg met de CUR de details bespreken. In deze CUR vergadering (van 6 
december) wordt alleen stand van zaken besproken. De CUR ontvangt hiervoor een korte samenvatting van het CvB.    
  
Organisatiebreed moet UN1EK maatregelen bedenken inzake de energie- en schoonmaakkosten. Deze lopen niet in 
de pas met de ontvangen materiele vergoeding.  Voor iedere school wil UN1EK 2% rendement. Dat lukt niet bij alle 
scholen om diverse redenen. Op het moment dat een school/IKC meer dan 3% groeit krijgen ze extra middelen.  
Opvallend: Bij IKC Het Spectrum-Vld daalt het aantal leerlingen. Waarom? Hier wordt nog een analyse op gemaakt.   
Ook bij 't Kompas blijft het leerlingaantal een zorg: er is hiervoor een werkgroep bij elkaar om te kijken hoe dat weer 
kan worden aangetrokken. Er moet meer aandacht komen voor marketing, deze school heeft veel meer een 
regionale functie.  
  
UN1EK gaat naar een positief resultaat van 0,5% tot 1,2 %.  Huurinkomsten: wordt nader bekeken. Deze is soms wat 
laag doordat huur naar opvang niet altijd goed doorbelast is.  Directeuren: ze mogen nu de begroting delen met de 
geledingen (IKC-raad/MR/OC). Hebben ze hulp nodig, dan kunnen ze Arno Schippers vragen. Het is de eerste aanzet 
tot een beleidsrijke begroting. De vaststelling van de begroting onderwijs vindt plaats op 19 december a.s. door de 
RvT.   De volgende stap zal de ontwikkeling voor de meerjarenbegroting zijn. Daarin heeft de CUR een adviesrol.  
  
6. Kwaliteitsagenda: verbeterplan onderwijskwaliteit.   
CvB: Staat hoog op de agenda. Heel veel zorgen rondom een aantal scholen (zwakke en zeer zwakke scholen). Het 
CvB stelt hierbij de vragen: Hoe komt dit nu? Waar zijn de signalen gemist bij UN1EK op bestuursniveau? Er zijn nu 
twee opdrachten voor UN1EK te weten: reparatie en kwaliteitsbeleid ontwikkelen om te dit te voorkomen.   
  
De 'placemat' is een concept. Hierop staat een samenvatting van factoren van het kwaliteitsbeleid. Het zijn de 
hoofdlijnen. Hier kunnen nog aanpassingen op aan gebracht worden. Eerste reactie van Sander: hij vindt het heel erg 
managementtaal. CvB: Dit is niet voor ouders bedoeld.  Het CvB verzoekt de CUR om er kritisch naar te kijken. Alle 
feedback is welkom, de inhoud van de placemat moet herkenbaar zijn.  
  
In het Verbeterplan Kwaliteit staan voor het komende jaar de speerpunten vermeld, te weten:  
1. Onderwijskundig leiderschap (evaluatie na MD traject),  
2. Integraal beredeneerd aanbod en  
3. Kwaliteitszorg op locaties.  

  
De CUR: de jaarplanning bij scholen/IKC's staat al vast, er is geen ruimte voor zaken tussendoor. CvB: ga flexibeler om 
met de jaarplanning: denk in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden. Op lokaal niveau hiermee aan de slag. Proces 
hetzelfde; invulling op lokaal niveau kan anders zijn.  
Sander: Wordt het plan met de inspectie besproken? CvB: nee, geen actieve betrokkenheid.  
   
Met alleen CUR:   
7.Overzicht inkomende en uitgaande stukken.   
Ingekomen brief van CvB over het vervangingsfond: Is alleen ter informatie gestuurd aan de CUR.   
    
Ingekomen reactie/antwoorden van CvB op terugkoppeling feedback nieuw verzuimbeleid: Actie: Bestuderen van de 
reactie/antwoorden zodat de CUR dit middels een samenvatting terug kan koppelen aan de achterban. De secretaris 
van de CUR neemt het voortouw hiertoe i.s.m. de ambtelijk secretaris.   
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8. PR / nieuwsbrief UN1EK.   
Noortje maakt voor de nieuwsbrief van december 2016 een opzet. Sander heeft toegezegd de volgende keer 
(februari 2017) voor zijn rekening te nemen.  
  
9. Adviesaanvraag opleidingsgids UN1EK opvang.  
De voorzitter van de CUR heeft al een aantal vragen geformuleerd. Zij zal dit delen met de rest van de CUR en de 
adviesaanvraag zal verder digitaal worden afgehandeld.    

   
10. Verkiezing nieuw CUR lid (ouder opvang). 
De ambtelijk secretaris zal checken bij Esmiralda wanneer ze precies stopt. Hierover is nog enige onduidelijkheid. 
Vervolgactie CUR zal daarna online worden opgepakt.   
  
11. Adviesraad.     
1.Evaluatie adviesraad 29-11-2016 zie agendapunt 2.  
De ambtelijk secretaris zal de actie/besluitenlijst n.a.v. de adviesraad rondsturen aan de geledingen. De te nemen 
acties voor de CUR, beschreven in de actie/besluitenlijst, zullen verder worden uitgewerkt en opgepakt.   
 
2.Vooruitblik adviesraad van 24 januari 2017 (of in week 4). Angela zal fungeren als dagvoorzitter, hierbij 
ondersteund door Cynthia. Saraab kijkt nog of ze dan in de gelegenheid is te komen.  
(voorlopige) Onderwerpen:   

1. Uitkomst medewerker tevredenheidsonderzoek.  
2. Thema: van werkdruk naar werkplezier.  
3. Verkiezing nieuw CUR lid (een ouder uit de opvang).  

 
12. Aandachtsgebieden.    
Voortgang gesprekkencyclus en jaarurensystematiek. Zie agendapunt 4.  

     
13.Sluiting.      
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng. De volgende CUR vergadering 
is op dinsdag 31 januari 2017.  
   
  
 


