
    
Notulen vergadering CUR         
Datum: 28-3-2017    
Plaats: Kantoor UN1EK   
Tijd: 19.30 -22.00 uur         
         
Aanwezig:  
CUR: Noortje Smit (voorzitter), Saraab Fallaha (vicevoorzitter), Cynthia Roos (secretaris), Sander Halkes, Lennert 
Verhoog, Angela van Hecke, Caroline van 't Veer en Bart Bikkers. Ambtelijk secretaris en notulist: Christine Baris.  
CvB: Claudia Doesburg en Eric Boerhout (iets later aangeschoven)  
 
1. Opening, vaststellen agenda.   
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder Bart Bikkers, het nieuwe lid (ouder opvang) 
van de CUR. De agenda wordt vastgesteld met de vermelding dat de inhoud van de informatie van het CvB rondom 't 
Kompas is veranderd (agendapunt 7). De notulen van de CUR van 2-2-2017 zijn online vastgesteld op 14 februari 2017.  
  
Zonder CvB:  
Terugkoppeling aandachtsgebied Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden.  

a. Meerjarenbegroting onderwijs 2017-2021 (incl. verdeelsleutel onderwijs/opvang). De CUR is voornemens tot 
een positief advies maar wil eerst nog een antwoord op de vraag of de meerjarenbegroting zal worden 
aangepast op de situatie bij 't Kompas.   

b. Renovatie CBS de Schakel. Er is sprake van een update met een vernieuwd totaalplan. Deze is nog niet in het 
bezit van de CUR en ze kan derhalve niet aan de deadline van 3 april a.s. voldoen voor het geven van een 
advies.   

c. Voortgang nieuwbouw Het Spectrum-Maassluis. De CUR heeft in een eerder stadium een positief advies 
afgegeven. Nu blijkt dat de kosten hoger uitvallen.   

  
Terugkoppeling aandachtsgebied P&O.  

a. RTC: Vanuit de CUR de vraag hoe e.e.a. wordt geborgd qua invallers tot aan de zomervakantie? Hoe wordt 
het invalprobleem in deze periode opgelost? Er is onder voorbehoud opgezegd met Randstad.   

b. Voortgang gesprekkencyclus: Er is niets nieuws te melden. De huidige werkwijze blijft gehandhaafd.  
   
Met CvB:    
2. Meerjarenbegroting onderwijs 2017-2021 incl. verdeelsleutel onderwijs/opvang.    
Er is door de CUR bevraagd op risico's en of er problemen en issues zaten. Arno Schippers heeft de wens uitgesproken 
om in de toekomst nog meer naar een beleidsrijke begroting toe te werken. In de begroting is een duidelijke positieve 
ontwikkeling daarin te zien. De vraag van de CUR is of de situatie van 't Kompas nog invloed heeft op de begroting. 
Voor zover het CvB nu kan bekijken valt het in de marges en wordt de meerjarenbegroting in eerste instantie niet 
aangepast. CUR: Is er nog invloed op de cijfers te verwachten door verschuiving leerlingen/personeel? CvB: Als ouders 
massaal voor scholen buiten UN1EK kiezen, kan dit wel van invloed zijn. Over ongeveer twee weken weet het CvB 
hierover meer.  
De CUR zal een positief advies afgeven met de kanttekening dat als de meerjarenbegroting toch wordt aanpast, er 
door de CUR opnieuw naar wordt gekeken. Ook de verdeelsleutel onderwijs/opvang is toegelicht door Arno. Dit was 
alleen ter informatie en de CUR heeft hier verder geen vragen over.  
  
3. Renovatie Schakel.  
Toelichting CvB op renovatie: Het is een apart renovatieproject met nulmeting en er zit een tijdspad aan vast (i.v.m. 
subsidies). Er ligt nog geen adviesaanvraag bij de CUR. Het bestuur en gemeente Vlaardingen zijn de belangrijkste 
partijen en de gemeente moet eerst een aantal garanties afgeven. CUR: Wat als omstandigheden veranderen, 
bijvoorbeeld in de bekostigingssystematiek of als leerlingaantallen enorm dalen? Heb je dan nog wel een gebouw 
nodig? Daarvoor heeft UN1EK een garantiestelling nodig van de gemeente. Althans, UN1EK wil dit graag zwart op wit 
hebben van de gemeente Vlaardingen. Er is vertraging opgetreden omdat er een wisseling is geweest van wethouder  
bij de gemeente. De gemeente heeft inmiddels wel een voorstel voor intentieverklaring opgesteld. UN1EK is het 
stadium van intentie al lang voorbij en heeft dit ook aan gegeven bij de gemeente. Er moeten nu juist concrete 



afspraken gemaakt gaan worden om het haalbaar te maken voor het einde van het jaar. Het wordt dus behoorlijk 
spannend.  
De CUR zou de ontstaansgeschiedenis graag concreter omschreven willen zien waarom nu is gekozen voor deze 
variant. In de eveneens bij de adviesaanvraag bijgesloten intentieovereenkomst staan allerlei garanties genoemd die 
summier worden afgedicht voor de komende 20 jaar. Dit is voor het geven van een advies te weinig.  
CvB: Er komt een nieuwe adviesaanvraag aan met een nieuwe termijn, hopelijk volgende week al. Een bespreking over 
dit onderwerp in de volgende CUR vergadering is waarschijnlijk niet haalbaar. Indien gewenst kan er tussentijds een 
vooroverleg plaatsvinden met CvB.  
Nog een laatste opmerking van de CUR: Wat als het plan niet haalbaar is? Wat is dan het alternatief? CvB: Dan 
opnieuw met de gemeente opnieuw in gesprek gaan.     
  
4. Voortgang nieuwbouw Het Spectrum-Maassluis.  
CvB: Het bedrag valt hoger uit. Het gaat over een verhoging financiering van €66.000 in totaal. Er is een aanzienlijke 
vertraging in de bouw. Hopelijk kan eind 2017 het gebouw worden betrokken, in het ergste geval wordt dit begin 
2018. Er is een bezwaar ingediend door omwonenden tegen het plan over de hoogte, kleur enz.. Daarnaast is bij het 
hele plan uitgegaan van 1 kavel, nu blijkt een 2e kavel in het spel, daar loopt een stukje nutsbedrijf doorheen 
waardoor de heipalen te dicht bij het nutsbedrijf komen te staan. Er moet daarom een damwand worden gebouwd. 
De kosten hiervan zijn voor de post onvoorziene kosten.  
De school is oud, maar het lukt nog wel de tijd uit te zitten. De school zit eveneens in een kwaliteitstraject. Dit heeft 
ook de nodige aandacht nodig van de directie/MT. Er moet voorkomen worden dat niet alle focus op de nieuwbouw 
komt te liggen. De CUR wordt blijvend geïnformeerd over de voorgang. Nemen de kosten aan opvangkant toe, dan 
komt er sowieso een nieuwe adviesaanvraag.  
   
5. Analyse ziekteverzuim + Plan van Aanpak.   
CvB: Er is bij UN1EK sprake van een (te) hoog verzuimpercentage. Zowel bij opvang als onderwijs. De stijging bij 
opvang is het meest zorgwekkend. Het verzuimpercentage bij opvang UN1EK ligt nu hoger dan de landelijke 
benchmark. Landelijk gezien stijgt het overal in de opvang. Algehele conclusie CvB: UN1EK moet preventiever aan de 
slag. Daarin helpt het Arbeidsdeelnamesysteem (ADS), maar de rol van de leidinggevenden is en blijft cruciaal in 
verzuimbegeleiding (met name in de eerste 6 weken). CUR: In de analyse is niet meegenomen dat wellicht parttime 
werken hierop ook van invloed kan zijn. Parttimers zien hun leidinggevende niet altijd of andersom (lastig bij 
signaalfunctie leidinggevende).   
Frequent verzuim wordt vaak op termijn langdurig verzuim. De leidinggevende moet vroegtijdige signalen  
(kunnen) oppikken en daar ook naar handelen (preventie). Hier ligt ook een verantwoording bij de medewerker. Bij 
meer dan 3 of 4 verzuimmeldingen per jaar moet een leidinggevende een gesprek aangaan met de betreffende 
medewerker. Dat zijn niet altijd de makkelijkste gesprekken om te voeren. 
Het verzuim van 50+ers neemt exponentieel toe. 75% van de verzuimduur komt voor rekening van deze groep. In de 
opvang zijn er met name medische klachten, dit is inherent aan het vak, bij het onderwijs is dit vaker 
psychosomatisch. CUR: Wat doet UN1EK hieraan of gaat hieraan doen? CvB: In de gesprekkencyclus zou eigenlijk op 
de leeftijd van 30/40 jaar gevraagd moeten worden aan de medewerkers wat hun langere termijnplannen zijn (bij PM-
ers met name over fysieke ontwikkeling, bij leerkrachten meer aandacht voor doorontwikkeling in eigen functie), 
zodat daar tijdig (preventief) mee (van beide kanten) aan de slag gegaan kan worden. Dit soort gesprekken worden 
niet of nauwelijks gevoerd. Het CvB geeft toe dat daarin iets niet goed is gegaan.   
De komende weken zullen de arbeidsdeskundige, bedrijfsarts, P&O en de leidinggevenden alle lopende ziektegevallen 
bespreken, zodat e.e.a. kan worden gekaderd: op welke locatie is het ziekteverzuim hoog en is extra aandacht nodig, 
bijvoorbeeld d.m.v. een extra coaching traject.   
 
UN1EK zit in een groot verandertraject en is ambitieus. De organisatie is daardoor enigszins overspannen, er wordt 
veel gevraagd van iedereen. Er is een invaltekort, een tekort aan leerkrachten in de regio en UN1EK krijgt ook een 
tekort aan PM-ers. Dit verhoogt de druk extra.   
Er is door UN1EK veel geïnvesteerd in leidinggevenden (MD traject) het afgelopen jaar, ook de afdeling P&O maakt 
momenteel een professionaliseringsslag door. Tevens is ADS nu een jaar geïmplementeerd. Het blijft echter wel een 
systeem en biedt geen kant en klare oplossing voor verzuim. De vaardigheden van een leidinggevende blijven hierbij 
belangrijk. Hiervoor wordt een toolkit voor leidinggevenden ontwikkeld. Ook is het de bedoeling om leeftijdsbewust 
personeelsbeleid te ontwikkelen. Deze wordt t.z.t. meegenomen.   
CUR: Is er nog een gevolg gegeven aan de 45+ scan PM-ers (met de vraag waar liggen nu jouw talenten)? CvB: Dat is 
klaar. Het vak van PM-ers is erg aan ontwikkeling onderhevig. PM-ers moeten in hun loopbaan mee kunnen blijven 
bewegen en zich blijven ontwikkelen. Dat vraagt iets van een PM-er.   
CUR: Wordt er ook aandacht besteed aan een bewustwordingsproces bij medewerkers bij verzuim? CvB: Dat zit nu al 
in de aanpak van werkdruk naar werkplezier bij de opvang. Er wordt nu gekeken of dit ook in het onderwijs mogelijk 



is. Hiertoe wordt een verdiepend onderzoek gedaan. De uitkomsten van het MTO worden meegenomen in dit 
onderzoek.  
  
6. RTC: regionale vervangingspool.  
RTC Rijnmond wordt voorlopig MCPO Rijnmond (mobiliteitscentrum primair onderwijs Rijnmond). CUR: Sommige 
zaken lopen al in dit proces zonder dat de CUR daarin is meegenomen. CvB: Op 12 april a.s.

1
 is de besluitvormende 

vergadering. Het CvB wil graag voor deze datum een reactie van de CUR. Het dilemma hierin is dat parallel aan het 
traject in afwachting van het advies van de CUR de werving al is voorbereid. Voor de meivakantie kan dan al een 
eerste start worden gemaakt door aan de omgeving kenbaar te maken dat er ruimte is voor 12 fte en dat er mensen 
gezocht worden.   
CUR: Uit de adviesraad (4 locaties aanwezig) is gebleken dat de nieuwsbrief niet overal is aangekomen. Het CvB zal dit 
verifiëren. Wellicht moet het ook op een andere manier nog worden kenbaar gemaakt aan het personeel. Het kan 
natuurlijk zijn dat medewerkers niet hun mail hebben gelezen, ook dat is aannemelijk.    
  
CUR: uit de adviesraad kwam naar voren dat betrokkenheid van invallers bij een school/IKC als belangrijk wordt 
ervaren, want de verschillen tussen locaties worden groter, bijvoorbeeld met gebruikte methodes en allerhande 
lokale processen. In de regionale pool komen vaste medewerkers voor UN1EK. Hoe kan UN1EK voldoen aan de vraag 
naar betrokken medewerkers op een locatie? CvB: Hoe groter de locatie hoe eerder een invaller uit de regionale pool 
op die specifieke locatie kan blijven. De totale vervangingsbehoefte bij UN1EK is vastgesteld op 10% per jaar en 4% 
daarvan wordt op dit moment benoemd en kan zeer waarschijnlijk worden geplaatst. Het externe bureau Driessen 
gaat dit coördineren. De duo-collega mag ook vervangingen doen, maar als er sprake is van kortdurende vervangingen 
komt het gevaar van maximale inzet om de hoek kijken (WWZ). Het gat van 6% zal worden ingezet door flexibele 
krachten, tijdelijke contracten of duo-collega's en medewerkers van UN1EK die hebben aangegeven ook te willen 
invallen. Als flexibele krachten goed bevallen schuiven ze door naar de vaste schil en indien er een reguliere vacature 
ontstaat, kan deze direct worden ingevuld.   
  
Het contract met Randstad loopt tot 1 augustus 2017. Zij hebben toegezegd hun uiterste best te zullen doen om de 
tijd die hen nog rest op een fatsoenlijke manier uit te dienen.  
De CUR uit de zorg dat er een duidelijke link is met het verzuim. Medewerkers vallen met regelmaat uit en hoe kan 
Randstad dit oplossen tot aan de zomervakantie? Randstad heeft aan het CvB aangegeven over voldoende 
mogelijkheden te beschikken om de komende periode tot aan de zomervakantie invallers te kunnen leveren. Het CvB 
blijft hierin optimistisch.  
CUR: Is de inventarisatie die is gehouden bij UN1EK of (ex) medewerkers bereid zijn tot invallen opgepakt? CvB: Ja, dit 
is opgepakt en ze worden ingezet.      
Van de CUR wordt een advies verwacht. Het CvB geeft aan dat, indien gewenst, er een overleg kan worden geregeld 
met Gerard Langeraert, kwartiermaker van MCPO Rijnmond, en een delegatie van de CUR.  
  
7. Terugkoppeling basisschool 't Kompas.   
CUR: De inhoud van de informatie van het CvB rondom 't Kompas is veranderd. Sinds eind vorige week is bekend bij de 
CUR dat er sprake is van een voorgenomen besluit tot sluiting van de school. De CUR heeft hierover gisteren vragen 
gestuurd aan het CvB.   
CvB: Vanavond is parallel aan de CUR vergadering ook een vergadering tussen de MR 't Kompas en Eric Boerhout 
namens het CvB. Deze MR is het gremium die adviesrecht (inzake sluiting 't Kompas) en instemmingsrecht (inzake de 
gevolgen voor het personeel en leerling/ouders van 't Kompas) heeft. Komende donderdagavond 30 maart worden de 
ouders van 't Kompas ingelicht hoe de vork in de steel zit in de vorm van een tijdslijn ten aanzien van het 
voorgenomen besluit.  
Op 15 maart jl. is het CvB al in gesprek geweest met de betrokken ouders en dubde toen nog over 2 scenario's (nieuw 
conceptschool of sluiting). Ook zijn de directeuren van UN1EK en de Raad van Toezicht (RvT) in de tussentijd bevraagd 
hoe zij er instaan en is er een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een nieuw conceptschool in deze regio. In 
de week van 15 maart kwam dit allemaal bij elkaar en kwam het besef bij het CvB dat de haalbaarheid van een nieuw 
conceptschool steeds lastiger werd. Daarnaast is er ook veel onrust bij de ouders en kinderen ontstaan. Dit was nooit 
de bedoeling van het CvB. Het CvB geeft toe dat dit een inschattingsfout is geweest. Om verder onrust te voorkomen 
wilde het CvB duidelijkheid creëren. Er is daarop een brief aan de ouders geschreven en is de MR uitgenodigd. Leidend 
bij alles is: belang voor ouders en kinderen staan voorop en keuze vrijheid van school.   
  
Vrijdag 31 maart a.s. wordt geïnventariseerd wat leerlingen/ouders kunnen/willen en krijgen ouders een brief mee. In 
maart/april wordt het leerling advies en schoolprofiel samengesteld. In maart/april is eveneens de inventarisatie van 

                                                           
1 Na de CUR vergadering is door het CvB per email doorgegeven aan de CUR dat de besluitvorming is verzet naar 10 mei 2017 



de voorkeurschool en in maart/april is er ook een inventarisatie bij andere scholen. Volgende week is er een (vervolg) 
afspraak met de MR van 't Kompas. Vanaf 10 mei bemiddelt de directie van 't Kompas bij schoolbezoeken. Dan zijn 
wel al gesprekken geweest tussen de directeur van 't Kompas en de ouders. Ouders krijgen een advies in de laatste 
twee weken van de meivakantie. Stap en overdracht is na de meivakantie. Het doel is om alle leerlingen voor 1 juni 
elders te hebben ingeschreven. Het CvB zal, als het moet en kan, ingrijpen bij het plaatsen van een kind op een school 
die qua type het beste past bij het kind. Het CvB heeft geen invloed op plaatsing op een school die buiten de 
invloedsfeer ligt van UN1EK. Het kan zijn dat een leerling het beste uit is met een school die niet onder UN1EK valt. 
Volgens het CvB kan het niet anders ingevuld worden qua tijdspad.  
  
De CUR vindt e.e.a. wel erg laat. Als ouders voor de meivakantie geen zekerheid hebben, is de verwachting dat ze 
UN1EK zullen verlaten. Dat gebeurt nu al en er zijn kinderen elders ingeschreven, althans dat zegt men.    
CvB: Het dringend advies is aan ouders om het schooljaar af te maken. Eerst het schooladvies afwachten in belang van 
het kind. Collega-schoolbesturen hebben toegezegd aan het CvB niet alvast leerlingen van 't Kompas aan te nemen. 
Als het toch gebeurt dat is dat jammer volgens het CvB, je kan mensen niet aan touwtjes hangen.   
  
CUR: de verwachting is dat het animo voor CBS Het Anker groot zal zijn. CvB: Als dat zo is zullen er groepen opgesplitst 
moeten worden om de leerlingen te kunnen plaatsen.    
CUR: Als er nieuwe leerlingen worden 'doorgedrukt' op een IKC/andere school bij UN1EK, in hoeverre wordt hierin een 
IKC raad/MR (van de betrokken school) meegenomen? Dit kan namelijk invloed hebben op de formatie en bij 
wijzigingen heeft een IKC raad/MR daarin instemmingsrecht (niet op de groepsverdeling). CvB: een goed punt en 
nemen ze mee.   
CvB: Het gebouw (onderwijsgedeelte) wordt teruggegeven aan de gemeente. De Villa blijft open. Volgende week is 
hierover contact met OC van de Villa. Ook hier is onrust ontstaan bij ouders.  
CUR: Als ouders een keuze maken, moeten ze in de gelegenheid worden gesteld de school van hun keuze te bezoeken. 
CvB: Dat zal gefaciliteerd worden.  
Voor de CUR is belangrijk dat de medewerkers goed terecht komen en ouders en kinderen een goede school kunnen 
vinden die aansluit bij hun wensen en mogelijkheden. Het CvB zal daar hun uiterste best voor doen.  
Maandag 27 maart 2017 heeft de RvT het voorgenomen besluit goedgekeurd.  
  
Nog een laatste mededeling van het CvB van een andere orde: De Bavinck heeft een basisarrangement. Vanaf 
volgende schooljaar heeft UN1EK geen zwakke school meer!  
  
Zonder CvB:   
8. Tussenevaluatie CUR.   
Dit agendapunt is niet behandeld wegens gebrek aan tijd en wordt doorgeschoven naar de volgende keer.  
   
9. Adviesraad.  
Evaluatie adviesraad 21-3-2017: De actie/besluitenlijst is er nog niet en volgt in de loop van de volgende week.  
Vooruitblik adviesraad d.d. 9-5-2017 (week 19). Wie er gaat voorzitten is nog niet bekend. In ieder geval komt de 
vervangingspool weer op de agenda te staan.   

     
10. Sluiting  
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.    


