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De inhoud van dit statuut is intellectueel eigendom van UN1EK onderwijs en opvang en mag zonder 

toestemming niet gekopieerd mag worden. 
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Artikel 1 Begripsbepalingen 
Dit reglement verstaat onder: 
a) Adviesraad: het adviesorgaan van de CUR, zoals ingesteld door de CUR op basis van artikel 25 lid 2 

van het Reglement medezeggenschap CUR;  
b) Bevoegd gezag: UN1EK, dan wel enige met haar in een groep verbonden (ondergeschikte) 

rechtspersonen, waaronder in ieder geval begrepen UN1EK onderwijs en UN1EK opvang en 
opvoeding; 

c) CUR: Centrale UN1EKraad: de centrale vertegenwoordiging van ouders en medewerkers van 
onderwijs en opvang; 

d) (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad: de op grond van de WMS ingestelde en aan het IKC 
verbonden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad; 

e) Geledingen: de afzonderlijke groepen van leden van de CUR en de IKC-raad; 
f) IKC: Integraal Kindcentrum, dat door UN1EK in stand wordt gehouden, dan wel - indien (nog) geen 

integraal kindcentrum is gevormd - de school, danwel het kindcentrum, die/dat door UN1EK in 
stand wordt gehouden; 

g) IKC-raad: de medezeggenschapsraad waarvan de rechten, plichten en bevoegdheden in het 
Reglement Medezeggenschap IKC-raad zijn vastgelegd, dan wel - indien (nog) geen integraal 
kindcentrum is gevormd - de medezeggenschapsraad of de oudercommisie, die aan de school of 
het kinderopvangcentrum is verbonden; 

h) kinderen: kinderen in de zin van de WPO en WKO; 
i) leiding van het IKC: de leidinggevende(n) van het IKC, waaronder in ieder geval begrepen de 

IKC-directeur; 
j) medewerker(s): de medewerkers die in dienst zijn, dan wel zijn tewerkgesteld zonder benoeming 

bij UN1EK en werkzaam zijn op het IKC; 
k) Ondernemingsraad: de (Centrale) Ondernemingsraad van UN1EK opvang en opvoeding; 
l) Oudercommissie: de op grond van de WKO ingestelde en aan het kindcentrum verbonden 

commissie; 
m) ouder(s): de ouders, voogden of verzorgers van de kinderen die door het IKC worden opgevangen, 

dan wel daar onderwijs volgen; 
n) Personeelsvertegenwoordiging: de vertegenwoordiging van medewerkers van het IKC, gekozen 

conform het Reglement Medezeggenschap IKC-raad; 
o) statuut: het onderhavig medezeggenschapsstatuut; 
p) UN1EK: de stichting: Stichting UN1EK die, al dan niet via de met haar in een groep verbonden 

(ondergeschikte) rechtspersonen, scholen als bedoeld in de WPO en kindercentra als bedoeld in de 
WKO in stand houdt; 

q) UN1EK onderwijs: de stichting: Stichting UN1EK onderwijs, statutair gevestigd te gemeente 
Vlaardingen; 

r) UN1EK opvang en opvoeding: de stichting: Stichting UN1EK opvang en opvoeding, statutair 
gevestigd te gemeente Vlaardingen; 

s) wettelijke ra(a)d(en): de respectievelijk op grond van de WKO, WMS en WOR ingestelde 
Oudercommissie, (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad of Ondernemingsraad. 

t) WKO: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 
u) WMS: Wet medezeggenschap op scholen; 
v) WOR: Wet op de ondernemingsraden. 
 
Artikel 2 Samenstelling medezeggenschap 

1. Medezeggenschap wordt op IKC-niveau uitgeoefend door de IKC-raad, namens de Oudercommissie, 
de Medezeggenschapsraad en de Personeelsvertegenwoordiging, zoals geregeld in het (model) 
Reglement Medezeggenschap IKC-raad. 
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2. De IKC-raad bestaat uit de Oudercommissie, de Medezeggenschapsraad en de 
Personeelsvertegenwoordiging van het IKC, zoals geregeld in het (model) Reglement 
Medezeggenschap IKC-raad. 

3. Medezeggenschap wordt op centraal niveau (Stichting UN1EK) uitgeoefend door de CUR, namens 
de Centrale Oudercommissie, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de 
Ondernemingsraad, zoals geregeld in het Reglement Medezeggenschap CUR. 

4. De CUR bestaat uit de Centrale Oudercommissie, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
en de Ondernemingsraad, zoals geregeld in het Reglement Medezeggenschap CUR. 

 
Artikel 3 Informatievoorziening door het bevoegd gezag; overleg met de directeur 
1. Het bevoegd gezag verstrekt de CUR en IKC-raden, al dan niet gevraagd, tijdig en op een 

toegankelijke wijze, de informatie die ieder van hen voor de vervulling van hun taken nodig heeft. 
2. Onder ‘tijdig’ wordt verstaan: vanaf de beginfase van de beleidsontwikkeling, en in ieder geval op 

een zodanig tijdstip dat de CUR en IKC-raden, de informatie bij de uitoefening van hun taken 
kunnen betrekken, en zo nodig, deskundigen kan raadplegen.  

3. Onder ‘op een toegankelijke wijze’ wordt verstaan: op een wijze waardoor de informatie 
begrijpelijk, relevant en helder is voor de CUR en IKC-raden. 

4. Tot de informatie als bedoeld in lid 1 behoort - onverlet het bepaalde in de wet en het Reglement 
Medezeggenschap CUR of het Reglement Medezeggenschap IKC-raad - in ieder geval:  
a. jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en 

onderwijskundig gebied 
b. jaarlijks voor 1 mei informatie over de berekening die ten grondslag ligt aan de middelen uit 

‘s Rijks kas die worden toegerekend aan het bevoegd gezag; 
c. jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag als bedoeld in artikel 171 van de Wet op het primair 

onderwijs; 

d. de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden; 

e. terstond informatie over elk oordeel van de klachtencommissie, bedoeld in artikel 14 van de 
Wet op het primair onderwijs, waarbij de commissie een klacht gegrond heeft geoordeeld en 
over de eventuele maatregelen die het bevoegd gezag naar aanleiding van dat oordeel zal 
nemen, een en ander met inachtneming van de regelingen met betrekking tot de privacy van 
de medewerkers, de ouders en de leerlingen, bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, 
onderdeel m, 13, onderdeel i en 14, tweede lid, onderdeel f en derde lid, onderdeel d van de 
wet; 

f. ten minste eenmaal per jaar schriftelijk gegevens over de hoogte en inhoud van de 
arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de scholen werkzame 
personen en de leden van het bevoegd gezag, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt met welk 
percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich verhouden tot elkaar 
en tot die van het voorafgaande jaar; 

g. ten minste eenmaal per jaar schriftelijk gegevens over de hoogte en inhoud van de 
arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het orgaan van de rechtspersoon dat is 
belast met het toezicht op het bevoegd gezag, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt met welk 
percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich verhouden tot elkaar 
en tot die van het voorafgaande jaar; en 

h. aan het begin van het schooljaar schriftelijk de gegevens met betrekking tot de samenstelling 
van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de scholen, het managementstatuut en de 
hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid. 

5.  Het bevoegd gezag stelt de informatie in ieder geval schriftelijk, en zo mogelijk eveneens langs 
digitale weg, ter beschikking aan de CUR 

6.  Alle verkregen informatie is in principe openbaar. 

7.  In beginsel wordt het bevoegd gezag vertegenwoordigd door de IKC-directeur, in het overleg met 

de IKC-raad. 
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Artikel 4 Besluitvorming 

Voor besluitvorming, medezeggenschap en toezicht wordt binnen UN1EK een cyclus gevolgd: 

 

 

 

 

In dit kader zullen 

de IKC-raden en 

adviesraad actief 

zijn in hun 

klankbordfunctie 

voor de CUR, 

onverlet de eigen 

advies- en 

instemmings- 

bevoegdheden 

van de IKC raden. 

  

  

 

 

 

In dit kader zal de CUR actief zijn. 

 

Artikel 5 Onderlinge informatieverstrekking  

1. De CUR en de IKC-raden doen aan elkaar gevraagd en ongevraagd schriftelijk verslag over hun 
activiteiten en stellen ieder van hen in de gelegenheid om met ieder van hen overleg te voeren. 

2. Alle informatie wordt in principe schriftelijk verstrekt.  

Artikel 6 Informatieverstrekking betrokkenen  
1. De CUR en IKC raden, doen aan alle betrokkenen bij de door UN1EK in stand gehouden scholen, 

kinderopvanglocaties, peuterspeelzalen of IKC’s, gevraagd en ongevraagd schriftelijk verslag over 
hun activiteiten en stellen ieder van hen in de gelegenheid om met ieder van hen overleg te voeren. 

2. Alle informatie wordt in principe schriftelijk verstrekt. 
3. De vergaderingen van de CUR en de IKC raden, dan wel van de wettelijke raden, zijn in principe 

openbaar. 
 

Goedkeuring 

(RvT) 
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toetsing 

(medezeggen- 

schap) 

Besluitvorming 

(CvB) 

Uitvoering 

(CvB en 

directeuren 

IKC) 

Evaluatie 

Idee  

(CvB en 

directeuren IKC) 
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Artikel 7 Faciliteiten en wijze van beschikbaarstelling 
1. Het bevoegd gezag staat aan ouders en personeelsleden, die deel uitmaken van de CUR, een 

IKC-raad, dan wel een wettelijke raad het gebruik toe van de voorzieningen waarover het bevoegd 
gezag kan beschikken en die zij voor de vervulling van hun taken redelijkerwijs nodig hebben. 

2. Het bevoegd gezag stelt aan de personeelsleden van de CUR, een IKC-raad, dan wel een wettelijke 
raad faciliteiten in tijd ter beschikking, ten behoeve van het voeren van overleg, volgen van scholing 
en overige medezeggenschapsactiviteiten. 

3. UN1EK stelt een  vacatieregeling vast, ten behoeve van ouders die deel uitmaken van de CUR.  
4. UN1EK kan een bijdrage leveren in de kosten voor administratieve ondersteuning van de CUR en 

IKC raden danwel de geledingen. 
5. Op het schriftelijk verzoek van ouders en personeelsleden, die deel uitmaken van de CUR, een 

IKC-raad, dan wel een wettelijke raad, vergoedt het bevoegd gezag terstond de redelijkerwijs 
noodzakelijke kosten van medezeggenschapsactiviteiten die door hen worden ondernomen, 
daaronder begrepen scholingskosten, kosten voor inhuur van deskundigen en kosten van het 
voeren van rechtsgedingen. 

6. De CUR, IKC raden en geledingen kunnen het bevoegd gezag verzoeken de voornoemde kosten 
rechtstreeks aan de deskundige of andere derde partij te betalen. In dit laatste geval voldoet het 
bevoegd gezag terstond aan dat verzoek. 

7. De CUR, een IKC-raad, dan wel een wettelijke raad stelt het bevoegd gezag vooraf in kennis van de 
medezeggenschapsactiviteiten, als bedoeld in lid 5. 

 
Artikel 8 Aard en werkingsduur statuut 

1. Het statuut treedt in werking op 7 maart 2016 en heeft een werkingsduur van twee jaar.  
2. Uiterlijk vier maanden voordat de termijn in het voorgaande lid is afgelopen, treden de CUR en het 

bevoegd gezag in overleg over het evalueren, actualiseren en opnieuw vaststellen van het statuut. 
3. Het statuut wordt vastgesteld door het bevoegd gezag, met de voorafgaande instemming van twee 

derden van het aantal leden van de CUR, als het daartoe binnen de organisatie aangewezen orgaan. 
 
Artikel 9 Onvoorziene gevallen 
1. In alle gevallen waarin de bepalingen van deze statuten in strijd zijn met de wet, prevaleert de wet. 
2. In alle gevallen waarin de wet en dit statuut niet voorzien, beslist het bevoegd gezag, gehoord de 

CUR. 
 

*** 
 


