
 
 
Notulen vergadering CvB-CUR  
Datum:   04-02-2020   
Plaats:   Kantoor UN1EK 
Tijd:   20.00-21.45 uur 
 
Aanwezig: 
CUR: Natascha Rombout, Robin Hormann, Petra Ouwens, Lennert Verhoog (voorzitter), Saraab Fallaha, 
Cynthia Roos (ambtelijk secretaris) 
CvB: Eric Boerhout, Rien Wiegeraad 
Afwezig: Caroline van ’t Veer (mk) 
 
Agenda          Tijd  
 

1. Opening en vaststellen agenda  20.00-20.05 uur 
Lennert opent de vergadering. Er zijn geen aanvullingen. 
  
2. Mededelingen  20.05-20.10 uur 
CvB: 
• Ouderbijdrage > input vanuit adviesraad; er blijkt onduidelijkheid te bestaan gezien de gewijzigde 

wetgeving. Er volgt een tekst t.b.v. de (nieuwe) schoolgids van iedere locatie. Met betreffende 
ouders gaat men in gesprek. CvB staat positief tegenover opname in de begroting als er 
structureel geld binnenkomt, maar dit is aan de locatie. De wijze hoe UN1EK omgaat met 
ouderbijdrage is volgens wet- en regelgeving. 

• Instemmingsaanvraag VVE: antwoord op vragen CUR volgt. 
• Instemmingsaanvraag 2 leden RvT: uitvoeringsbesluit volgt. 

CUR: 
• Review reglementen (opvragen locaties loopt, maar stukken zijn nog niet volledig).  
• Terugkoppeling overleg DB met IKC van Kampen d.d. 10-01-2020: 

Bezoek van DB is als waardevol ervaren door IKC-raad. Zorgpunten van Kampen komen overeen 
met punten die CUR heeft en ook reeds heeft besproken met CvB. 

• Bezoek Onderwijsinspectie en inzage rapporten: 
CvB verzoekt nader met M. Wesemann te schakelen voor afstemming mogelijke voorbereiding. 
 

Nagekomen stukken: vraag gelden staking. 
CvB geeft aan dat de gelden vanuit de staking ten goede (moeten) komen aan het onderwijs. 
Noot van notulist (zie ook rondvraag). 

 
3. Notulen d.d. 03-12-2019        20.10-20.15 uur 

Doel: vaststellen notulen > zijn online vastgesteld  
Status: besluitvormend 
Verantw.: allen    
 
Actielijst: rood is opgevraagd, vet besproken in vergadering. 

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 > Eric checkt 

>navraag bij R. Kuhn  
13-
20171106    

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



CvB-CUR     Wat     Wie     Deadline/S.v.Z.     

1-20191203	 
DMT	informeren	over	
samenstellen	tzt	bezwaarcommissie	
verkiezingen	CUR	 

CvB	 20-12-2019	>	CvB	bevragen	of	DMT	geïnformeerd	is?	>nee;	als	bezwaar	is	
dan	is	er	een	commissie	geeft	CvB	aan.	Taak	afvoeren! 

2-20191203	 
Nagaan	hoeveel	audits	er	intussen	
hebben	plaatsgevonden	en	
terugkoppelen	aan	CUR	 

CvB	 10-01-2020	>	CvB	bevragen	wanneer	deze	informatie	volgt?	>	komt	mee	in	
presentatie	onderwijsinspectie	in	de	vergadering.	Taak	afvoeren! 

3-20191203	 
CUR	bepalen	 afvaardiging	 en	 data	
aanwezigheid	 bezoek	
onderwijsinspectie	in	2020	 

CUR	 10-01-2020		>doorgegeven	aan	R.	Kuhn	&	S.	Cuerda	op	07-01-2020.	
Taak	afvoeren! 

4-20191203	 Pilot	V&S	doorzenden	naar	CUR	 AS	 20-12-2019	>	is	ontvangen	en	doorgestuurd;	afgewikkeld.	Taak	
afvoeren! 

5-20191203	 Knelpunten	 V&S	 vanuit	 Adviesraad	
ook	naar	CvB	 AS	 20-12-2019	>	afgewikkeld,	toegezonden	op	24-12-2019.	Taak	afvoeren! 

 
4. MTO    20.15-20.20 uur 

Doel: informatief 
Status: gecommuniceerd 
Verantw.:CvB 
Vraag komt vanuit Adviesraad. Wanneer vindt MTO weer plaats? CUR geeft aan dat haar is aangegeven dat de 
vragen onvoldoende inzicht geven omdat niet organisatie breed eenzelfde model wordt gebruikt. In Maassluis 
hebben 3 locaties 1 organisatie in de arm genomen om het onderzoek uit te laten voeren. 
CvB geeft aan dat MTO een onderwerp dat in gezamenlijk opgepakt zou moeten worden. Deze wens is intussen 
neergelegd binnen de organisatie. Bij een volgende gelegenheid gaat er in gezamenlijkheid opgetrokken 
worden. Het is intussen zo ‘gegroeid’ dat zaken zelfstandig opgepakt worden, terwijl er zaken organisatie breed 
opgepakt kunnen worden. 2020 wordt een overgangsjaar. 
 

5. Verkiezingen CUR 2020 20.20-20.25 uur 
Doel: update stand van zaken 
Status: informatief 
Verantw.: CUR 
Tot 24.00 uur is er mogelijk tot stemmen. Een externe tool is ingezet om geheimhouding te borgen. 
Om 20.30 uur bleek ca. 43% gestemd te hebben. Uitslag wordt 05-02-2020 bekend gemaakt. 
Gezien de populatie is de opkomst van kandidaten mager. 

6. Plan Fase 0!  20.25-20.45 uur  
 Doel: toelichting op voorbereiding op uitrol Koers24 
 Status: in progress 

Verantw.: CvB 
Presentatie Rien. Op 17-12-2019 heeft CvB met DMT en CMT aan tafel gezeten, bevindingen gedeeld 
en besproken. CvB heeft DMT en CMT bevraagd op de bevindingen. Hieruit  kwam dat de 
bevindingen overeenkwamen met hun eigen waarneming. De aangehaalde punten waren hetgeen zij 
ook verbeterd wilden zien. Plan van aanpak wordt gemaakt. Afgelopen week heeft CvB dezelfde 
presentatie aan RvT gegeven. Wat zijn de bevindingen en wat gaan we daarmee doen? Proces, 
rollen, verantwoordelijkheden, thema’s, werkgroepen bepalen. Afspraken en randvoorwaarden 
volgen. Wanneer te realiseren en hoe ziet het er dan uit? Wat beter moet wordt samengedaan met 
DMT en CMT, deze krijgen belangrijke rol. Bevindingen komen uit organisatie zelf.  
Veranderingen moeten worden gedaan vanuit IKC-organisatie. Primaire proces moet doet leidend 
zijn. Tijdspad is vandaag nader besproken. CUR vraagt of medewerkers uit organisatie ook kunnen 
bijdragen? Ja, als bijdrage (vak-)kennis. 
Afgesproken wordt dat dit onderwerp een terugkerend agenda onderwerp wordt van de CUR-CvB 
vergadering.  Volgende vergadering 07-04-2020, hier voorafgaand wordt door CvB gecommuniceerd. 
Actie: CUR/CvB. 
Fase 0 is fundament voor uitrol Koers 24. 
 



7. Update  Locaties: Schakel/Parasol (crisis)/Spectrum/Visnet   20.45-21.05 uur 
Doel: update   
Status:  maatregelen 
Verantw.: CvB 

 
Schakel 
Er is met directeur Schakel gesproken. Toelichting wordt aan CUR gegeven. Zodra meer informatie 
beschikbaar is volgt deze. Proces is gaande.  
Parasol 
Personeel geworven. Communicatie naar ouders/personeel volgt.  
‘Spectrum’ 
Interimmer pakt zaken goed op. J. Abbink ondersteunt BSO W.straat en Boslaan. 
Krentenmik 
Nog geen oplossing gevonden. De vacature manager Krentenmik wordt meegenomen in de 
zoektocht naar invulling van de rollen van bestuurssecretaris, lid RvT, directeur Kindertuin. 
‘Visnet’ 
Organisatorisch niet in crisis momenteel. Crisis is alleen m.b.t. gebouw. 
IHP (Integraal Huisvestings Plan): Deelname UN1EK alleen op voorwaarde dat Visnet meegenomen 
wordt. 

8. Bestuursbezoek Onderwijsinspectie UN1EK 2020  21.05-21.20 uur 
Doel: hoe houdt CvB zicht en grip op onderwijskwaliteit op locaties? 
Status: 10-02-2020 gepland 
Verantw.: CvB 
 
Onderwijsinspectie bezoek d.d. 14-01-2020  is goed verlopen. Betreft een bestuursonderzoek. CvB 
heeft indruk gegeven hoe zijn met kwalificatie onderzoek gedaan. Onderwijsinspectie gaat op locatie 
bevragen en toetsen of de praktijk aansluit bij het beeld wat CvB heeft geschetst. 
 
Filmpje wordt getoond. Er wordt een moment gekozen om dit zoveel mogelijk tegelijktijdig aan de 
locaties te tonen. CUR geeft aan dat communicatie cruciaal is om medewerkers goed mee te nemen 
in feit dat dit de toekomst is, waaraan fase 0 nu ten grondslag ligt.  
Boekjes worden uitgereikt. 
 
Monitoren van kwaliteit + UN1EK: in MARAP (oa. Bespreken rapportage audit, evaluaties DMT) 
gesprekken opgenomen. Interne audits is zeer waardevol gebleken. Inmiddels heeft UN1EK 12 
auditoren. Auditrapport is verantwoordelijkheid directeur. Rapport wordt aan directeur gegeven, 
deze geeft het door aan CvB. Plan-Do-Act-Check. Er is geëvalueerd. Ca. 50% van de locaties is nu aan 
de beurt geweest en het ontwikkelt zich door. Idee is om 4 jaar Onderwijsinspectie en om 4 jaar 
interne audit, zodat er om de 2 jaar een controle plaatsvindt en een doorlopende cyclus ontstaat.  
Er volgt een rapport en met de feedback vanuit de inspectie kunnen er verbeterpunten worden 
opgepakt. 
Van Kampen en Balkon gaan nu op voor zelfevaluatie. Ark heeft dit al geïmplementeerd. 
 

9. Verkoop & Service   21.20-21.35 uur  
Doel: update stand van zaken (o.a. vacature manager V&S), Kindplanner (uitkomst Adviesraad) 
Status: informatief 
Verantw.: CvB 
 
Vervullen vacature manager is vooralsnog ‘on hold’ gezet. Huidige manager blijft tot 01-04-2020. 
Afdelingen  ‘GiK, School XL, Klantenservice en PR&C’ rapporteren rechtstreeks aan bestuur. 
Dit wordt nader bekeken.  



 
Input Adviesraad wordt teruggekoppeld aan CvB. 
Men geeft terug dat de ontvangen antwoorden vanuit V&S op de inventarisatie knelpunten niet 
helemaal als afdoende wordt ervaren. Klachten blijken niet opgelost. Diverse voorbeelden worden 
gegeven.  CvB zal dit nader bespreken. Actie: CvB 

10. Volgende CvB-CUR vergadering  21.35-21.40 uur 
- 7 april 2020  
- 9 juni 2020  

  
11. Rondvraag, evaluatie en sluiting  21.40-21.45 uur 

• Stakingsgelden > CvB: volgens wet en regelgeving wordt dit behandeld, gelden komen  toe aan 
onderwijs. Directeur is hiervoor verantwoordelijk. 
Teneur was dat bonden standpunt innamen dat niet doorbetalen bij staking teken was dat 
bestuur niet achter personeel stond. CvB zal met lokale raad vaststellen hoe het geld wordt 
besteed. Wet stelt dat het moet worden besteed aan onderwijstijd. 

• Bekostigen Workshop IKC > schriftelijk aan CvB. 
 
Lennert sluit de vergadering en dankt CvB voor haar aanwezigheid en duidelijke informatie op de 
agendapunten. 

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 CUR-CvB-vergadering 04-02-2020 

 

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  

1-20200204 Update Fase 0 op agenda CUR-CvB 
vergadering plaatsen 

CUR/
AS 

20200407 

2-20200204 PP Koers24 naar CUR incl. ww tbv 
bekijken kaart  

CvB 20200214 

3-20200204 Check terugkoppeling V&S nav reactie 
vanuit Adviesraad 

CvB 20200309 

 
 


