
Notulen vergadering CUR (s)     
Datum: 30 augustus 2016   
Plaats: Kantoor Stichting UN1EK  
Tijd: 19.30-21.30 uur      
      
Aanwezig:     
CUR: Noortje Smit (voorzitter), Saraab Fallaha (vicevoorzitter), Cynthia Roos (secretaris), Esmiralda Poulus, 
Lennert Verhoog (arriveert later met kennisgeving), Sander Halkes, Angela van Hecke, Caroline van 't Veer. 
Ambtelijk secretaris en notulist: Christine Baris     
CvB: Eric Boerhout  
UN1EK: Roland Cevaal, hoofd P&O  
Afwezig: Claudia Doesburg (CvB)  
    
Vergadering:    
Opening en vaststellen agenda     
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.   
   
Met CvB:    
Jaarurensystematiek  
Roland Cevaal licht e.e.a. kort toe. De jaarurensystematiek zal alleen gelden voor opvangmedewerkers.  
Voor de invoering ervan is geen instemming/advies nodig van de CUR. Wel dient met de CUR te worden 
overlegd over de wijze van invoering.  
De reden waarom UN1EK een jaarurensystematiek wil invoeren is omdat er een tekort is aan opvangpersoneel 
en door flexibilisering kun je de knelpunten hierin aanpakken. Het is een financieel neutrale regeling. 
Bestaande arbeidscontracten worden niet aangepast.  
Jaarurensystematiek heeft ook al in 2015 op de agenda gestaan van UN1EK. De OR heeft toentertijd het advies 
gegeven de invoering ervan tijdig aan te geven bij het personeel met uniforme, heldere informatie, om een ad 
hoc invoering te voorkomen. Er is een werkgroep ingesteld waarin Saraab zitting heeft.   
De insteek van het CvB nu is invoering per 1 januari 2017. Op 11 oktober 2016 is de volgende CUR vergadering 
en dan komt het wederom op de agenda te staan. Vragen over de jaarurensystematiek kunnen in de tussentijd 
schriftelijk worden gesteld aan het CvB. Prognose: de grootste groep opvangmedewerkers met een vast 
contract blijft vaste roosters draaien. Met name bij de vakantieopvang en de BSO zal de invoering van de 
jaarurensystematiek van grote toegevoegde waarde zijn.  
   
Sollicitatieprocedure  
CvB: De belangrijkste reden van de voorgestelde wijziging is dat het bestuur in de huidige sollicitatieprocedure 
weinig tot geen invloed heeft bij de benoeming van sleutelfunctionarissen die betrokken zijn bij de vorming en 
uitvoering van het strategisch beleid van UN1EK. Zoals de procedure nu is beschreven, krijgen het CvB een 
voordracht van de BAC zonder dat zij kandidaten zelf hebben gesproken of gezien. Dat vinden zij onwenselijk. 
Voorstel procedure door CvB: Er is een vacature voor directeur, manager of lid CMT. Het CvB roept de hulp in 
van een extern bureau. Dit bureau doet de briefselectie. CvB bekijkt deze briefselectie en draagt hieruit 
maximaal drie kandidaten voor aan de BAC. 
Indien er bij de CUR vragen zijn over de voorgestelde wijziging, kunnen deze schriftelijk worden gesteld aan 
het CvB. Er is hier geen haast bij. Het CvB heeft dit nog niet in het DMT gemeld. Het staat op de agenda van de 
volgende DMT. 
 
Aanpassing functieboek: stafmedewerker ICT   
De vragen van de CUR rondom de aanpassing van het functieboek tav de functie van stafmedewerker ICT zijn 
naar tevredenheid beantwoord en er kan formeel worden ingestemd. Het CvB meldt dat het de bedoeling is 
dat voor de herfstvakantie het ICT beleidsplan wordt opgeleverd. Ergens tussen de herfstvakantie en het 
nieuwe kalenderjaar wordt e.e.a. vormgegeven.  
   
Leerlingaantallen scholen   
CvB: CBS Het Visnet heeft nu 166 leerlingen en CBS Het Kompas heeft er 88. Op 1 oktober is het moment om 

naar het aantal leerlingen te kijken, want dat is de bekostigingsdatum. Verwacht wordt dat het leerlingaantal 

van Het Kompas eerst nog zal dalen, de school is bezig om van zeer zwak naar zwak te komen (onderwijs 



inspectie). Het Kompas heeft een interim directeur en er zijn verschuivingen in het personele bestand geweest. 

CvB deelt verder met de CUR de problematiek rondom CBS Het Visnet. Er is niet gesproken over de 

leerlingaantallen van deze school. 

GGD   
Niet behandeld. Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende CUR vergadering.  
  
Alleen met CUR:   
Adviesraad    
Terugkoppeling kick-off 23-8-2016   
De opkomst was niet groot. De kick-off was direct na de zomervakantie gepland en de lage opkomst zal hierbij 
zeker een rol hebben gespeeld. Maar we moesten ergens beginnen.   
Volgens Angela, de dagvoorzitter van de kick-off adviesraad, waren degenen die wel aanwezig waren in ieder 
geval positief. Zo ook Claudia, die namens het CvB hierbij aanwezig was.  
De presentatie adviesraad moet bij het kopje visie en missie worden aangepast. Ook bij vergaderdata 
onderaan het schema zal nog worden aangegeven dat de vergaderingen van de CUR openbaar zijn en als je er 
een wilt bijwonen, hiertoe vooraf een verzoek kunt doen bij de CUR.  De notulen met de aangepaste 
presentatie zullen  worden gestuurd naar de contactpersonen adviesraad en naar alle IKC-raden, MR-en en 
OC's.  
  
Feedback introductie Verzuim vanuit adviesraad/IB vraagstuk  
Feedback verzuim: Er zal worden verzocht aan de adviesraad om over de introductiebijeenkomsten verzuim 
feedback te vragen aan de eigen IKC-raad/MR. De uitkomst hiervan wordt tijdens de adviesraad 4 oktober 
2016 besproken.   
  
IB vraagstuk: volgende week zal de uitkomst van het (interne) onderzoek rol IB-er worden gepresenteerd en 
zal worden gebruikt om te komen tot gerichte adviezen aan het DMT en CvB. De CUR zal hierover worden 
geïnformeerd en de uitkomst zal worden gedeeld met de adviesraad. Alleen bij een zeer opmerkelijke uitkomst 
zal de CUR hier verder nog aandacht aan besteden.  
   
Voorbereiding thema overleg met RvT (25-10-2016)  
De CUR levert input aan over een mogelijk thema , zodat dit op de CUR vergadering van 11 oktober 2016 kan 
worden besproken en afgetikt. 
  
Begroting Opvang: tariefstelling en pakketten   
De toelichting aan de CUR over de begroting Opvang door Arno Schippers, intern controller en Kornell Kramer, 
hoofd financiën vindt plaats op maandagavond 12 september 2016 om 19.30 uur. Bij deze toelichting is 
namens de CUR aanwezig: Angela, Lennert, Cynthia en Sander.  
Ook de achterban dient over dit onderwerp te worden geraadpleegd. In verband met de tijdsdruk besluit de 
CUR om de afspraak met Arno en Kornell gelijk te combineren met een extra adviesraad. 
 De agendapunten voor de extra adviesraad zijn: voorlichting begroting Opvang met gastsprekers, korte 
terugkoppeling kick-off adviesraad op 23 augustus jl. en de bereikbaarheid van de verschillende IKC-raden/MR-
en en OC's en de desbetreffende voorzitters/contactpersonen adviesraad.   
Ook wordt in deze uitnodiging alvast de geplande adviesraad van 4 oktober meengenomen. De agendapunten 
voor deze adviesraad zijn: terugkoppeling vanuit de IKC-raden en MR-en over de informatie bijeenkomst 
verzuim en terugkoppeling vanuit de CUR over eerder gestuurde vragen tariefstelling.  
Afgesproken wordt dat bij deze adviesraad Esmiralda, Lennert en Cynthia namens de CUR aanwezig zullen zijn. 
De contactpersonen van de adviesraad ontvangen deze uitnodiging z.s.m..  
  
Duobaan   
Dit agendapunt is niet behandeld en wordt doorgeschoven naar de CUR vergadering van 11 oktober 2016.  
   
Training medezeggenschap op 7 september 2016   
De training is gepland in het kantoor van UN1EK. De training wordt samengesteld en gegeven door Jochem 
Streefkerk.  
   



Aandachtsgebieden   
Voortgang gesprekkencyclus: Er is hierover niets nieuws te melden. Dit punt wordt doorgeschoven naar de 
CUR vergadering van 11 oktober 2016.  
  
Agendapunten voor de volgende CUR vergadering op 11 oktober 2016:  
GGD, terugkoppeling klanttevredenheidsonderzoek onderwijs, jaarplan UN1EK, jaarurensystematiek, 
reorganisatie SB, reglement SB, uitkomst onderzoek IB-er, voortgang gesprekkencyclus, duobaan, overleg met 
RvT, evaluatie feedback verzuim achterban, kwaliteit onderwijs en opvang: inspectiekader en nieuw standaard 
agendapunt: mededelingen van CvB (CAO, svz IKC vorming).   
  
Sluiting     
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor zijn/haar aanwezigheid.  


