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Onderwerp 
Zorgen COR over opstarten onderwijs op locatie

Geacht college, 

De Centrale Ondernemingsraad is verheugd dat we teruggaan naar fysiek lesgeven. De COR maakt 
zich echter zorgen over het gebrek aan heldere, volledige en eenduidige informatie die werknemers, 
docenten in het bijzonder, krijgen over de situatie en de voorzorgsmaatregelen die zijn genomen. 
Momenteel zien wij erg veel onrust en zorgen onder de docenten die zo les moeten geven. Het is 
daarom van uiterst belang dat de UvA zorgt voor een situatie waarbij iedereen zich veilig zal voelen 
en weet waar hij/zij aan toe is. De COR wil graag duidelijkheid over hoe invulling wordt gegeven aan 
de aanwijzingen in het servicedocument van OCW worden om 'met gezond verstand' en 'wederzijds 
respect' om te gaan met aarzeling of angst bij de medewerkers op locatie. 

De COR vraagt het College van Bestuur ten eerste om de zorgen van docerend personeel uiterst 
serieus te nemen en dit ook duidelijk en expliciet te erkennen. Ten tweede wil de COR zo snel 
mogelijk duidelijke informatie over de genomen voorzorgmaatregelen in de onderwijszalen, het liefst 
per lokaal. Het gaat dan over de ventilatie, over pauzes voor ventilatie tussen lessen in en 
bijvoorbeeld over meters die het aantal aerosolen dan wel CO2 weergeven. Ook zou duidelijke 
informatie over (effectieve) soorten mondkapjes nuttig zijn. Dit zal veel docenten die zich zorgen 
maken geruststellen. Docenten die erg angstig zijn, medische indicaties hebben of andere redenen 
hebben om te twijfelen over lesgeven op locatie krijgen zo de mogelijkheid om een weloverwogen 
beslissing te nemen. 

Graag ziet de COR verder dat als in zulke gevallen docenten besluiten dat zij liever niet naar de 
campus komen, dit in goed overleg kan worden opgelost met de leidinggevende. En dat die 
leidinggevenden duidelijkere, en ruimere kaders krijgen om tot oplossingen te komen. Het daarbij 
betrekken van medische informatie vindt de COR onwenselijk. Ten eerste horen zulke gegevens niet 
met leidinggevenden gedeeld te worden. Arbo-artsen zijn in onvoldoende mate beschikbaar om op 
korte termijn een onderzoek te doen. Advies van een huisarts zal willekeur opleveren: sommige artsen 
vinden de mentale gesteldheid van hun patiënt voldoende grond voor een vrijstelling, anderen zullen 
mantelzorg niet erkennen en zo verder. Ten tweede is het afgelopen jaar door de enorme inzet van en 
vertrouwen in de docenten het onderwijs online voortgezet. Dat heeft veel flexibiliteit en  
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investeringen van de docenten gevraagd. De COR vindt dat de rigide opstelling die spreekt uit het 
woord 'aanwezigheidsplicht' en het inschakelen van medici ter controle conflicteert met de loyaliteit 
aan de UvA die eerder van de docenten is gevraagd. Vertrouwen in de eigen werknemers mag nu ook 
van de leidinggevenden gevraagd worden. 

De COR vindt het uitgangspunt dat onze studenten weer naar de campus kunnen komen voor 
onderwijs leidend. Echter, als er legitieme redenen zijn voor een docent om dat liever niet te doen, 
zien wij graag mogelijkheden gepresenteerd die het mogelijk maken voor de docent om op afstand 
toch les te geven. In allerlaatste instantie moet het ook mogelijk zijn om het eigen onderwijs volledig 
online te geven. 
          Een ander punt is de vaccinatielocatie die op REC beschikbaar zal zijn. De COR zou graag zien 
dat er een soortgelijk punt komt op het Science Park en de andere campussen, en ook dat de locaties 
langer open worden gehouden dan enkel een week. 

De maatregelen van het beleid voor docenten moet heel veel duidelijker worden gecommuniceerd, 
naast de meer generieke informatie voor alle medewerkers en studenten over het belang van de 
basismaatregelen en om zich te laten testen.

Hoogachtend, 

Gerwin van der Pol, Erella Grassiani, 
Voorzitter Vicevoorzitter 

https://accss.nl/open-brief-overstappen-naar-de-cloud-bezint-eer-ge-begint
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