
    

Notulen vergadering CvB-CUR (PV) 
Datum:   03-12-2019   
Plaats:   Kantoor UN1EK 
Tijd:   20.00-22.00 uur (voor- en na-overleg CUR 19.30-20.00 en 22.00-22.30) 
 
Agendapunt          Tijd 
 
1. Opening en vaststellen agenda  20.00-20.05 uur 
2. VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) 20.05-20.35uur 

(Toelichting door M. Wesemann, zie vergaderstukken) 
Voorlichting vooruitlopend op instemmingsaanvraag naar aanleiding van de wettelijke aanpassing van 
de voorschoolse educatie. 
 
Miriam geeft aan dat het een wettelijke maatregel betreft via subsidieregeling van de gemeente. 
Vlaardingen biedt het aan voor doelgroepkinderen van 2-4 jaar. Wettelijk is het vanaf 2,5 jaar. In 
Schiedam gebeurt het al. Niet iedere locatie kon hetzelfde aanbieden. Er is sprake van maatwerk. Hier 
is UN1EK blij mee. Nadere toelichting wordt gegeven. Instemmingsaanvraag volgt. 
 

3. Mededelingen  20.35-20.45 uur 
 
Separaat schriftelijk aangeleverd (zie vergaderstukken)  

  CvB:  
• Ontstane vacatures directeur Anker en Kindertuin en (interim-)oplossingen. 
• Interimoplossing aansturing Spectrum i.v.m. uitval. 
• Interimoplossing directie SBO De Parasol . 
• Op alle situaties worden zoveel mogelijk de lokale raden betrokken ten behoeve van de mogelijke 

(interim-) oplossingen. 
• Kethel, facilitair en organisatorisch. 
• Schakel, oplevering is niet gehaald. Juridisch traject loopt. De uitgezonden brieven worden 

gedeeld met de CUR. HEDO wordt op de oude locatie gestart met goedkeuring van GGD.  
• Projecten bij Facilities. 
• Voorzitter RvT is persoonlijk op de hoogte gebracht door Eric van de lopende zaken. 
• Begrotingsbespreking geweest. Afsluiting 2019 lijkt te gaan volgens begroting. Mogelijk zal er een 

kleine plus zijn. 
• Stand van zaken GGD en handhavingsprocessen, 3 vraagstukken; > GGD rapporten worden 

opgevraagd bij Stefanie ter inzage voor de CUR. 
• Stand van zaken Ontwikkeling Masterclasses voor de high potentials; > dit loopt 

>>op verzoek van directeuren (DMT) even on hold gesteld. 
• Openstaande taken voor 2019 uit actielijst (1-20190318 ontwikkeling professioneel statuut , 7-

20180515 Instemmingsaanvraag Bestuurssecretaris in combinatie met Functiehuis ) > zie actie lijst voor 
aanpassingen.  
 

CUR:  
• Samenwerking CUR > dit wordt besproken 
• Review reglementen > proces is gaande 
• Verzoek(en) lokale raden > gesprek wordt aangegaan 
Ingekomen stukken (na verzending agenda):  
 Mail update V&S pilot 
 



 
 

4. Notulen d.d. 01-10-2019        20.45-20.50 uur 
Doel: vaststellen notulen > zijn online vastgesteld en openstaande actiepunten zijn besproken in 
agenda overleg. 
Status: besluitvormend 
Verantw.: allen    

CvB-CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    
1-20190318   Oprichting professioneel statuut voor personeel langs CUR  (opdracht aan de locaties is 

gegeven) 
CvB   September 2019  > 

maart 2020 (locaties 
tonen dit aan) 

7-20180515    Instemmingsaanvraag Bestuurssecretaris in combinatie met Functiehuis  (Ruud tot zomer 
2020)  

CvB    2019  > Q2-2020 
13-
20171106    

Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% evalueren; eens per 3 jaar noodzakelijk   CvB    2020  

15-
20171106    

Bedrag bestemmingsreserve en voorbeeld uitvoeringsplan voorleggen aan CUR, na de 
definitieve accountantscontrole in juni; besproken in OV 10/9. 6/11: wordt door Eric bij 
Claudia neergelegd > aanvullende vragen worden bij CvB aangeleverd ter beantwoording 

CvB    20181112 >2019  
20191014  
>iav beantwoording 
CvB (voorstel CUR 
bij Korneel 
aangeleverd)> CvB 
heeft ingestemd; 
afgerond 

3-20190708   Maandelijkse update V&S ook naar CUR zenden   CvB   20191001 > 
Afgehandeld 

1-20191001 Vraag m.b.t. bestemmingsreserve zal schriftelijk aanleveren CUR 20191004> 
Afgehandeld 

20191001 Opname communicatie interim-bestuurder in de nieuwsbrief CvB 20191011> 
Afgehandeld 

3-20191001 Instemmingsaanvraag Koers24 naar CUR CvB 20191101> 
Afgehandeld 

4-20191001 
 

Jaarrekeningen besproken met Cie Financiën CvB/Kornell 20191014> 
Afgehandeld 
 

5-20191001 Instemmingsaanvraag VVF: 
• CUR levert vragen bij Saraab in uiterlijk 07-10-2019 
• Saraab stelt uiterlijk 09-10-2019 concept reactie CUR op voor CvB, waarna  
• CUR uiterlijk 11-10-2019 zijn akkoord geeft en 
• Advies vanuit de CUR naar CvB kan worden gezonde via ambtelijke secretaris. 

 
CUR 
Saraab 
CUR 
Cynthia 

> Afgehandeld 
20191007 
20191009 
20191011 
20191015 

6-20191001 Instemmingsaanvraag Tarieven Opvang 2020:  
• CUR levert vragen in bij Robin/Cie Financiën voór 14-10-2019.  
• Adviesaanvraag wordt meegestuurd met de uitnodiging voor de Adviesraad van 15-10 
• Robin vat de ontvangen vragen samen voor de bespreking door Cie Financiën met Kornel  

 
CUR 
Cynthia 
Robin 

> Afgehandeld 
20191014 
20191003 
20191014 

5. Bestemmingsreserve  20.50-20.55 uur 
(zie vergaderstukken) 
Doel: toelichting op voorstel CUR 
Status: informatief 
Verantw.: CvB 
>CvB heeft voorstel CUR overgenomen, dossier is afgewikkeld. 

6. Instemmingsaanvraag Vervangingsbeleid 20.55-21.00 uur 
(zie vergaderstukken/voorbereiding S. Fallaha) 
Doel: instemming 
Status: in behandeling 
Verantw.: CUR 
>Uitvoeringsbesluit is in de middag op 03-12-2019 ontvangen. Dossier afgewikkeld. 
 
 
 
 
 



7. Jaarrekeningen 2018 21.00-21.05 uur 
(zie vergaderstukken/stukken volgen) 
Doel: update stand van zaken 
Status: informatief 
Verantw.: CvB 
Stukken zijn ontvangen. Afspraak met Cie Financiën geweest. Toelichting is CUR duidelijk. Dossier 
afgewikkeld. 

8. Koers 24 
 (zie vergaderstukken)  21.05-21.35 uur 

 Doel: nadere toelichting CvB op uitvoeringsbesluit en CUR op uitgebracht advies 
 Status: besluitvormend 

Verantw.: CvB 
> Vragen zijn door CvB afdoende beantwoord. CUR heeft alleen nog de opmerking dat de christelijke 
identiteit niet meer nadrukkelijk aan de orde komt. In de werkgroep is het besproken en uiteindelijk 
is de uitkomst de christelijke identiteit niet meer met name genoemd wordt. Uiteindelijk is visie 
UN1EK dat iedereen welkom is bij UN1EK. UN1EK blijft wel ingeschreven als christelijke organisatie. 
Medewerkers, Adviesraad (afvaardiging van de lokale raden), CUR, DMT, CMT worden uitgenodigd. 
Advies van de CUR wordt dus door CvB overgenomen. 
 

9. Verkiezingen CUR 2020  
(voorbereiding door Verkiezingscommissie) 
Doel: tijdsplanning, ondersteuning en communicatie  21.35-21.40 uur 
Status:  besluitvormend 
Verantw.: CUR 
> Commssie geeft update. Profielen zijn minimaal aangepast. 
Sluitingsdatum 07-01-2020.  Planning vooralsnog 12-12-2019 start openstelling vacatures. Streven  
Verkiezingen op 04-02-2020. Hierdoor warme overdracht mogelijk. Vragen zijn inmiddels 
beantwoord. Besproken wordt dat de bezwaarcommissie zal worden samengesteld uit DMT, 
afhankelijk van de kandidaten wordt betreffende directeur van de locatie uitgesloten. CvB zal DMT 
hierover informeren. Actie: CvB   
Er zal geen externe bureau worden ingeschakeld. Profielen zullen uitgezet worden. Technische uitrol 
volgt. 
Advies CvB: DMT enthousiasmeren. CvB zal in het komende overleg (10-12-2019) persoonlijk oproep 
doen.  
Vacatures:  
2 Medewerkers onderwijs: 1 stemrecht per lokale raad. Bij gelijke uitkomst, opnieuw stemmen. 
1 Medewerker opvang: alle individuele medewerkers mogen stemmen (voorwaarde is om te mogen 
stemmen is per datum kandidaatstelling in dienst zijn). 
2 Ouders opvang: aanschrijven via facturatiestroom.  
 

10. Bestuursbezoek Onderwijsinspectie UN1EK 2020  21.40-21.45uur 
(zie vergaderstukken) 
Doel: vaststellen delegatie CUR 
Status: besluitvormend 
Verantw.: CUR 
> CUR besluit nog wie aansluiten en welke data ervoor in aanmerking komen. SBO Parasol en De 
Diamant worden sowieso bezocht. Locatie die vorig jaar thema onderzoek hebben gehad worden 
niet bezocht. Diamant zit dan precies in een verhuizing, dus zal nog nader in gesprek met CvB. 
Hoe houdt CvB zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de locaties? Welke processen en 
instrumenten heeft UN1EK hiervoor? Op basis van het gesprek maakt de onderwijsinspectie een 
verslag, wat aan de praktijk op locatie getoetst wordt. Hierna volgt een terugkoppeling aan CvB op 



basis van de bevindingen op de locatie. 
De audits die UN1EK uitgevoerd vormen een basis voor dit bestuursbezoek van de 
onderwijsinspectie. 
Vraag is hoeveel locaties inmiddels audit hebben gehad? Eric kijkt dit na. Actie: CvB/Eric. Na een 
audit volgt een fact-chart. Je toont de ontwikkeling in het onderwijs die je als organisatie voorstaat. 
De jaarverslagen, strategisch beleidsplan vormen ook input voor het bezoek. Normenkader van de 
onderwijsinspectie worden gelegd over de heet UN1EK gehanteerde normenkader. 
CUR bepaalt in nabespreking wie kan aansluiten en op welke datum. Actie: CUR 
 

11. Instemmingsaanvraag inrichting Verkoop & Service   21.45-21.50 uur 
(iav aanvraag vanuit CvB) 
Doel: update stand van zaken (o.a. vacature manager V&S) 
Status: informatief 
Verantw.: CvB 
Gesprekken vacature komende week en uitwerking scenario en advies 
> in de middag van 03-12-2019 heeft CUR een email ontvangen vanuit CvB dat er een pilot zal volgen 
op scenario 2 met als termijn 2020. Hierna zal pas een formeel besluit volgen als ook een 
instemmingsaanvraag. Doorsturen naar CUR: Actie: Cynthia  
> knelpunten zijn opgevraagd bij locaties; doorgezonden naar Jeroen. Verwacht antwoord per week 
49. CvB verzoekt de knelpunten ook door te sturen naar CvB . Actie: Cynthia 

12. Volgende CvB-CUR vergadering  21.50-21.55 uur 
- 4 februari 2020  
- 7 april 2020  
- 9 juni 2020  

  
13. Rondvraag, evaluatie en sluiting  21.55-22.00 uur 

Robin geeft aan dat de leden, waarvan de termijn verstrijkt, zich wel opnieuw verkiesbaar moeten 
stellen als ze een nieuwe termijn willen in de CUR. Lennert dank iedereen en sluit de eerste 
vergadering met Rien af. 

 

Nabespreking: 
Werving Rvt ligt op schema.  
 

 
Commissies:  

• Dagelijks Bestuur (Lennert/Robin) / Ambtelijk Secretaris: Cynthia  
• Financiën en huisvesting en juridische aangelegenheden (vooralsnog Caroline/Robin)      
• P&O / Arbo (vooralsnog Saraab/Petra)  + IKC en kwaliteit (vooralsnog Caroline/Lennert/Petra)   
• Verkiezingen (Robin/Natascha/Petra) 

  



 
 
Actielijst  
 

CvB-CUR    Wat    Wie    Deadline/S.v.Z.    
1-20190318   Oprichting professioneel statuut voor personeel langs CUR  (opdracht aan de locaties is 

gegeven) 
CvB   maart 2020 (locaties 

tonen dit aan) 
7-20180515    Instemmingsaanvraag Bestuurssecretaris in combinatie met Functiehuis  (Ruud blijft tot 

zomer 2020)  
CvB    Q2-2020 

13-
20171106    

Overlegmodel PMR met opslagfactor 35% evalueren; eens per 3 jaar noodzakelijk   CvB    2020  

1-20191203 DMT informeren over samenstellen tzt bezwaarcommissie verkiezingen CUR CvB 20-12-2019 
2-20191203 Nagaan hoeveel audits er intussen hebben plaatsgevonden en terugkoppelen aan CUR CvB 10-01-2020 
3-20191203 CUR bepalen afvaardiging en data aanwezigheid bezoek onderwijsinspectie in 2020 CUR 10-01-2020 

4-20191203 Pilot V&S doorzenden naar CUR AS 20-12-2019 

5-20191203 Knelpunten V&S vanuit Adviesraad ook naar CvB AS 20-12-2019 

    

 
 
 
 


