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Notulen vergadering CvB-CUR  
Datum: 15-05-2018,  Plaats: Kantoor UN1EK, Tijd: 19.30 -22.00 uur       
 
Aanwezig:  
CUR: Daniëlle Clausing, Saraab Fallaha, Sander Halkes, Esmeralda Leydekkers, Cynthia Roos (secretaris), Caroline van ’t Veer, 
Lennert Verhoog (voorzitter) 
CvB: Eric Boerhout, Miriam Wesemann  
Afwezig CvB: Claudia Doesburg 
Ambtelijk secretaris (AS): Mirjam Kool  
 
 

Nr. Wat Wie Deadline/S.v.Z. 

1-20180515 Afspraak inplannen A. Schippers/Cie. Financiën om beide jaarrekeningen tegelijk te bespreken; 
Kaderbrief hangt hiermee samen en ook tijdig oppakken 

CUR 20180518 

2-20180515 CUR vragen inz. Formatieplan naar CvB. CUR 20180518 

3-20180515 Lobby voor kandidaten CUR vanuit het management in gang laten zetten. CvB 20180518 

4-20180515 Afspraak met de bedrijfsarts en (evt. later) met de vertrouwenspersoon inplannen. CUR 20180630 

5-2080515 Data jaarplanning doorgeven aan H. Hill tbv. vaststellen/publicatie CUR 20180518 

6-20180515 Reminder aan Marketing om CUR-jaarverslag te publiceren; CUR 20180518 

7-20180515 Instemmingsaanvraag Preventiemedewerker/Bestuurssecretaris  CvB 20180518 

8-20180515 Terugkoppeling bijeenkomst strategisch beleid 11/4 CvB 20180611 

9-20180515 Urenverrekening Opvang als school eerder uit is (vraag achterban) CvB 20180611 

10-20180515 Protocol schoolzwemmen CvB 20180903 

11-20180515 Analyse uitval leraren en gevolgen kinderen per locatie CvB 20180611 

12-20180515 Mail met voorkeur CUR voor handhaving externe certificering. CUR 20180518 

13-20180515 Agenda Adviesraad 29/5 uitsturen CUR 20180518 

5-20171106 Wijzigingen inz. VVF opnieuw als instemmingsaanvraag indienen bij de CUR CvB 2018 

13-20171106 Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% evalueren; eens per 3 jaar noodzakelijk CvB 2019 

15-20171106 Bedrag bestemmingsreserve en voorbeeld uitvoeringsplan voorleggen aan CUR, na de definitieve 
accountantscontrole in juni 

CvB 20180903 

    
CUR-voorbespreking 
 
1. Opening, vaststellen agenda en nalopen actiepunten 10-04-2018  
De voorzitter, Lennert Verhoog, opent de vergadering. 
De agenda wordt vastgesteld en de actielijst geactualiseerd. 
 
2. Mededelingen 
 
Mededelingen DB 
- Vacature CUR: nog geen respons>wordt besproken met CvB;  
- Externe certificering: hoe kijkt de CUR hier tegenaan (zie nota)? De CUR ziet voldoende argumenten vóór externe certificering 
 ondanks dat het werk met zich meebrengt. De CUR ziet geen toegevoegde waarde in het laten vervallen van externe 
 certificering (zie verder agendapunt 8). 
  
Mededelingen CUR 
Geen mededelingen. 
 
3. Strategisch Personeelsbeleid 
Hoe kan de CUR verder met het gepresenteerde plan van aanpak door Annet van Bemmel? Het plan ziet er solide uit, maar waar 
kan de CUR zich op voorbereiden en wat kan de CUR verwachten aan instemmings- en adviesaanvragen? Dit zal besproken 
worden met het CvB (zie verder agendapunt 6). 
 
4. Voorbespreken CvB-CUR agenda 
De CvB-CUR agenda wordt voorbesproken. 
 
CvB-CUR 
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5.  Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter heet het CvB en gastspreker Miriam Wesemann welkom.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Mededelingen   

 
Mededelingen CvB: 
- Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): er zijn een minimum aantal afstandsverklaringen ingediend en daarom  
 voldoende deelname om de verzekering in gang te zetten. 
- Jaarrekening: dit staat 22/5 op de RvT agenda. De jaarrekening Opvang wordt 22/5 vastgesteld en de jaarrekening Onderwijs 
 19/6. Ná 22/5 wordt een afspraak met de commissie Financiën ingepland door A. Schippers. De commissie geeft aan de 
 voorkeur te hebben om beide jaarrekeningen tegelijk te kunnen bespreken.  
 Actie secr.: bestuurssecretaris mailen met verzoek om afspraak in te plannen A. Schippers/Cie. Financiën om beide 
 jaarrekeningen tegelijk te bespreken. 
- Formatieplan Meerjarenbegroting>instemmingsverzoek: door de vakantieperiode heeft de CUR dit nog niet voldoende  
 inhoudelijk kunnen beoordelen. Vragen worden nu verzameld en die zou de commissie Financiën met A. Schippers tijdens hun 
 eerstkomende afspraak willen bespreken. Het CvB antwoordt dat de formatie in augustus gaat lopen, dus de voorkeur is om dit 
 eerder af te handelen. 
 Actie CUR: Uiterlijk 18/5 heeft CUR vragen Formatieplan verzameld om deze via de commissie Financiën schriftelijk/ telefonisch 
 te laten toelichten. 
 
Mededelingen CUR: 
- Vacature CUR-lid personeel Opvang: de CUR heeft nog geen reacties ontvangen.  
 Actie CvB: een lobby voor kandidaten CUR vanuit het management in gang laten zetten. 
- Uitvoeringsbesluit Personenregister VOG. Actie AS: reminder aan H. Hill sturen voor uitvoeringsbesluit VOG. 
- Uitvoeringsbesluit meerjarenbegroting: de CUR is hiermee akkoord. 
- Actie DB: voor de zomer een afspraak met de bedrijfsarts en (evt. later) met de vertrouwenspersoon inplannen. 
- Vervolg strategisch personeelsbeleid: zie agendapunt 3. 
- Jaarplanning: Actie secr: data jaarplanning doorgeven aan H. Hill tbv. vaststellen/publicatie. 
 
Ingekomen stukken: 
- Nota schoolzwemmen beleid (zie agendapunt 7). 
- Nota externe certificering (zie agendapunt 2 + 8). 
- Beantwoording vragen interne auditing (zie agendapunt 8). 
 
7. Notulen CvB-CUR d.d. 10 april 2018 
De notulen 10/4/18 zijn per 19/4/18 online door de CUR vastgesteld en 15/5 gezamenlijk met het CvB.   
 
Actiepunten: 
- Instemmingsverzoek functiehuis en preventiemedewerker/bestuurssecretaris: het CvB meldt dat dit deze week volgt; 
- Vakliteratuur online abonnement: de bestuurssecretaris is hiermee bezig; 
- CUR jaarverslag: dit is 23/4 ter informatie naar het CvB gezonden, maar er is nog geen publicatie gezien. Het CvB meldt dat het  
 een goed stuk is. Actie secr: reminder aan Marketing sturen om CUR-jaarverslag te publiceren;  
- Vraag achterban urenverrekening Opvang als school eerder uit is: dit neemt het CvB nog op>terug laten komen op volgende  
 agenda;  
- Wijziging Kindplanner langs CUR als noodzakelijk: dit is door CvB toegezegd; 
- Reactie CUR personenregister VOG: het CvB meldt dat de CUR benadrukt dat voorkomen dient te worden dat uitgaven voor  
 Opvang (VOG) vanuit onderwijsgelden bekostigd wordt. Een VOG is wettelijk alleen verplicht voor onderwijspersoneel dat in 
 contact komt met Opvang kinderen. Dat gaat bij Un1ek over de aanvraag van enkele VOG’s op IKC’s en dan praat je over 
 tientjes, geen € 18.000,=.  Dit is zo marginaal dat dit geen impact heeft op het onderwijsbudget. Voor Onderwijs moet je dit 
 goed voorbereiden, want niet iedereen is gediend van een VOG.  
- 2e VPI formalisatie en communicatie: de bestuurssecretaris is met de afronding bezig;  
- Bijeenkomst strategisch beleid 11/4: de terugkoppeling volgt nog. Vandaag is dit in het CvB behandeld en een toelichting is 
 nodig; 
- Terugkoppeling schoolzwemmen: 14/5 ontving de CUR een nota hierover. Er komt nog een protocol, dat de CUR ook graag 
 ontvangt. Actie AS: reminder in agenda dat CUR eind augustus naar protocol schoolzwemmen vraagt; 
- Analyse uitval leraren en gevolgen kinderen per locatie: dit volgt eind mei en is niet zonder zorgen;  
- De Schakel en Doordecentralisatie: het CvB geeft een update (onder embargo); 
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- Kaderbrief 2019: CUR vroegtijdig betrekken>wordt opgepakt samen met bespreking Jaarrekening (zie agendapunt 6). 
- Wijzigingen VVF opnieuw als instemmingsaanvraag indienen: wordt door CvB gehandhaafd en op tijd aangekaart; 
- Overlegmodel PMR met opslagfactor 35?% evalueren: de bestuurssecretaris stemt dit af met HR>eens per 3 jaar dient dit op  
 de agenda te komen en is nu gepland voor 2019; 
- Bedrag bestemmingsreserve en uitvoeringsplan: door vertraging in de accountantscontrole volgt dit in de juni vergadering incl. 
 onderliggende stukken. 
 
8. Interne audits en kwaliteit 
Miriam Wesemann sluit aan om een toelichting te geven op de notitie en een inzage in de achterliggende problematiek. Wat zijn 
de lessons learned en hoe wordt geborgd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Onderwijs (samenvatting tussenresultaten en 
voortgang) en Opvang (externe rapportage organisatie-breed met steekproeven). 
Ook wordt de toegevoegde waarde HKZ-externe certificering besproken en hoe de CUR dit ziet. 
 
Wat betreft de ondersteuning voor de auditoren geldt dat zij on the job gecoached zullen worden tijdens de audits die in 2018 
uitgevoerd worden. De vier audits vinden plaats na de zomervakantie. Exacte data zijn nog niet bekend. De ondersteuning zal 
gericht zijn op gesprekstechnieken en documentenanalyse, betrouwbaarheid van het onderzoek en mondelinge en schriftelijke 
rapportage.  
  
De uitkomsten van de evaluatie van de gehouden interne audits in 2017 zijn tot stand gekomen tijdens een evaluatiebijeenkomst 
met alle auditoren, onder begeleiding van BMC. Vervolgens is deze uitkomst met het CvB en BMC besproken, waartoe we tot de 
gekozen acties zijn gekomen.  
 
ONDERWIJS 
Vraag CUR: nota met meetpunten en kpi’s ontvangen. Hoe is men hiertoe gekomen? 
Antw: hoe komt men tot een checklist? Door veel klassen/leraren te bezoeken vanuit de Kijkwijzer als instrument met 9 
indicatoren. O.b.v. observaties bespreekt men de uitkomsten met de schooldirecteur en dit gebeurt in elke groep. 
Er worden interviews gehouden met MT en team; hoe werkt men met elkaar en hoe wordt het aanbod bepaald?  
Een auditmoment start met een goede introductie en uitleg en is bedoeld als algemeen beeld van een school, niet als individuele 
beoordeling. Het is aan de schooldirecteur om op individueel niveau verbeteringen door te voeren. 
 
Er wordt dit jaar ook een uniforme toolbox ingericht voor de auditoren. 
Auditoren worden nog begeleid. Sowieso zijn er 2 vaste auditoren opgeleid.  
Actie M. Wesemann/D. Clausing: Kijkwijzer auditing toezenden. 
 
Vraag CUR: hoe worden verbeterpunten doorgevoerd? 
Antw: de schooldirecteur dient de rapportage te delen met het MT. Het CvB gaat in bespreking over het verbeterplan. De 
afdeling Kwaliteit monitoort het verbetertraject en kan op verzoek ondersteuning leveren. 
Veel expertise is echter al in de organisatie aanwezig en uitwisseling in ondersteuning kan op die manier ook plaatsvinden. 
 
Vraag CUR: verbeterpunten op álle locaties; is dat toevallig of zegt dat wat over UN1EK? 
Antw: het is een ontwikkeltraject. Op 2 locaties is een nieuwe directeur gestart. Op De Ambacht zat een interim directeur. De 
Schakel was een beetje verrassend. BMC legt de lat op een aantal aspecten hoger dan de Onderwijsinspectie. 
De Onderwijsinspectie komt niet bij Un1ek in 2018/2019, maar mochten ze komen dan kunnen we eigen instrumenten 
overdragen.  
 
Veiligheid is soms een aandachtspunt, maar niet op groepsniveau; het is geen opgenomen verbeterpunt. 
 
OPVANG 
Externe HKZ certificering vindt plaats op Opvang en kan niet op Onderwijs. De oriëntering is nu of er een externe certificering 
voor de hele organisatie zou moeten plaatsvinden óf juist niets meer. Wat levert het Un1ek op? Uit de HKZ certificering zijn geen 
verbeterpunten gekomen. 
Wat vindt de CUR? 
Wat zegt het de klant die op zoek is voor zijn kind? 
 
De CUR had de vraag anders begrepen: we doen al zoveel en moeten we de HKZ certificering behouden of niet? 
 
De CUR denkt dat als je de certificering weg zou laten er kans op afbreukrisico is. 



    
 

 4  
 

M. Wesemann antwoordt dat Un1ek wel andere instrumenten heeft die in de plaats van certificering heel waardevol zijn. Denk 
aan interne auditing, handboek etc. Onderwijs is nog wat huiverig voor de gebruikte taal bij certificering. 
 
De CUR geeft aan dat wat je zelf opschrijft bij ISO9001 je daarop wordt gehandhaafd en Un1ek is al heel ver hierin. 
In de beeldvorming doet dit wat. 
Het CvB meldt dat de afweging is of de kosten en het werk dat dit meebrengt meer oplevert dan dat je het niet doet. Kunnen we 
niet zonder het systeem? Het CvB is op zoek naar werkzaamheden die Un1ek kan laten vervallen, omdat de rek een beetje uit de 
organisatie is. Ook voor externe certificering moet je weer iemand verantwoordelijk maken en die doet het werk er ook weer bij. 
 
De CUR vraagt zich af wie Un1ek dan scherp houdt en vindt het zonde om HKZ te laten vervallen. 
Als je naar buiten kan laten zien dat wat je doet ook geborgd is in ISO 9001 certificering dan komt dat ten positieve van je 
organisatie. Juist het laten vervallen is een punt van aandacht en wat je moet gaan uitleggen. 
 
Actie voorzitter: mail naar CvB waarom CUR voorkeur heeft voor handhaving externe certificering. 
 
9. Besloten onderwerpen ter afronding 
- Personenregister VOG (2 traps): nog uitvoeringsbesluit. 
- AVG projectplan en doelen delen met CUR: akkoord met nota ter informatie. De CUR wordt graag op de hoogte gehouden. 
 Nu verder geen actie nodig. 

 
10. Volgende CvB-CUR vergadering 
-  Adviesraad: 29 mei 2018 (kwaliteit en interne auditing>waarom kiezen ouders voor UN1EK?; data liever per schooljaar 
  vaststellen i.p.v. per kalenderjaar; verder zal de CUR eens nadenken over een voorzittersoverleg IKC of jaarlijkse Un1ek 
  medezeggenschapsdag. Spectrum Vlaardingen host dit keer: Cynthia Roos/Lennert Verhoog zijn namens CUR aanwezig. 
  Actie secr: agenda Adviesraad 29/5 uitsturen. 
- 11 juni 2018 (CUR); 
- 3 september 2018 (CvB-CUR). 
 
11. Rondvraag en sluiting CvB-CUR vergadering 
Het CvB wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng en verlaat de vergadering. 
 
CUR-nabespreking 
 
12. Korte nabespreking CvB-CUR vergadering 
Er volgt een korte nabespreking. 
 
13. Training 
Hoe vinden de CUR-leden het gaan na de februari training en wat kunnen we nog beter doen? Wat is hiervoor nodig? 
Hieraan willen we graag in de vergadering van 11/6 een half uur aandacht aan besteden. 
Er is opleidingsbudget voor groepstraining of een individuele opleiding.  
Kan iedereen nog voldoende tijd vinden om alle stukken vóór de vergadering te lezen. Wellicht ook meenemen in reactie. 
Actiepunt allen: week voor 11/6 input per mail over verbeterpunten n.a.v. februari training en bezetting commissies. 
 
14. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 
Een extra optionele vergadering inplannen voor laatste zaken blijkt niet te lukken. 
Het streven is om na de zomer een vergadering gevolgd door een etentje in te plannen 
Afwezig 3/9: Caroline en Esmeralda 
Actie allen: zomervakanties doorgeven voor totaalplanning aan AS. 
 
 

N.B.  
 
Commissies: 

• Dagelijks Bestuur (Lennert/Cynthia/Mirjam) 

• Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden (Cynthia/Sander/Caroline/Esmeralda)     

• P&O (Saraab/Daniëlle)    
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• IKC en kwaliteit (Caroline/Lennert)  

• Stakingswerkgroep (Daniëlle resp. Saraab) 

• Binnenkring Lerarentekort (Daniëlle)  

 


