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VERSLAG
1. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Van der Pol opent de vergadering om 10.00 uur en heet iedereen van harte welkom.

50

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

55

2. Mededelingen
• Voorzitter Van der Pol deelt mee dat de GV deze week een e-mail stemming heeft gehouden
over het voorstel om in te stemmen met het verzoek van het CvB om de naam van de bacheloropleiding Archeologie en Prehistorie te wijzigen in Archeologie. Hierbij zal de naamswijzi1
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ging per d.d. 1 september 2021 geëffectueerd moeten zijn. Raadslid Donner deelt mee dat de
meerderheid “voor” heeft gestemd. De officiële stemuitslag zal deze middag met de GV gedeeld worden. Voorzitter van der Pol legt uit dat de stemmen van de CSR-leden voor een groot
deel in de inbox van de COR zijn terechtgekomen, in plaats van dat deze gedeeld zijn met alle
GV-leden. Dit beruste op een misverstand. Voor de toekomst zullen e-mail-stemmingen geschieden via “een reply-all”. De GV heeft ingestemd met een absolute meerderheid.
Voorzitter Van der Pol deelt mee dat in het begin van het nieuwe jaar zal worden gestart met
het document management systeem In Proces. Vooraf volgt een korte introductietraining. In
Proces zal op termijn Surfdrive vervangen. Meer nieuws daarover volgt na het kerstreces.
Voorzitter Van der Pol deelt mee dat er op korte termijn een mid-term review komt over de
kwaliteitsmiddelen. Over deze tussentijdse evaluatie heeft Voorzitter Van der Pol eerder een
discussie gevoerd met Frank Zuijdam over invulling van deze tussentijdse evaluatie. In de
COR wordt afgestemd dat raadslid Walstra namens de COR als gesprekspartner aan deze midterm review zal meewerken.
Vicevoorzitter Grassiani deelt mee dat zij zal gaan plaatsnemen in het Diversity Forum op verzoek van voormalig lid van de CSR en GV 2019-2020, H. Son. Zij is lid van het Diversity Forum. Het Diversity forum is een alliantie van studentenorganisaties, die zichzelf de waakhond
van onder meer dekolonisatie, diversiteit en sociale rechtvaardigheid op de UvA noemt.
Raadslid Walstra deelt mee dat hij onlangs een overleg heeft gehad met Robert Zwitser, Hoofd
Bestuurlijke Informatie over UvA Data. Hierbij zijn ook de studieresultaten geïnventariseerd
sinds maart van dit jaar. Wat hierbij opvalt is dat de studieresultaten niet achteruit zijn gegaan
met uitzondering van de opleiding Geneeskunde. Er valt in de data een kleine dip te zien welke
later weer is ingehaald. Daarnaast is nog niet duidelijk wat de invloed van de BSA is. Dit zijn
belangrijke zaken om te volgen, omdat er wellicht een tweede BSA aan zit te komen.
Voorzitter Van der Pol deelt mee dat de COR extern advies zal gaan inwinnen over de vraag of
het een goed idee zal zijn om een convenant op te stellen voor de UvA waarin de medezeggenschapsrechten nader gespecificeerd zullen worden. In de IV wordt afgestemd dat raadsleden
Brouwer, Pasman, Donner, Edwards, Huygens, Hille, Sluijs, Kjos en Walstra en ambtelijk secretaris Nagobi aan dit overleg zullen deelnemen.
Voorzitter Van der Pol deelt mee dat OR-lid van de FNWI, Theo Nieuwenhuizen in de plaats
zal treden van raadslid Rodenburg, omdat Raadslid Rodenburg volgende maand de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken. In de volgende IV zal raadslid Nieuwenhuizen duidelijk maken tot welke commissie binnen de COR hij zal willen toetreden.

3. Vaststelling verslagen
Raadslid Donner deelt mee dat hij zijn vragen over het verslag van d.d. 30 oktober 2020 per e-mail
aan het DB zal stellen, nu eerder is bepaald dat dat verslag per e-mail zal worden vastgesteld. De
verslagen van d.d. 09-10-2020 en d.d. 20-11-2020 zijn nog niet nog niet gereed en zullen op de eerst
volgende IV aan de goedkeuring van de COR worden onderworpen.
4. COVID-19, stand van zaken
Voorzitter Van der Pol kondigt aan dat het DB afgelopen woensdag een halfjaargesprek heeft gehad
met Raad van Toezicht lid Omar Ramadan. Daarbij is onder meer besproken dat de Tweede Kamerfractie van D66 aan het bepleiten is dat er meer fysiek onderwijs moet komen in het tweede semester. Het artikel uit de Folia over dit onderwerp dient als discussiestuk voor deze IV. Voorzitter Van
der Pol wil weten wat de COR van dit voorstel vindt1. Vicevoorzitter Grassiani geeft aan dat het in
theorie een goed standpunt is om in te nemen, maar dat de praktijk een heel andere uitkomst laat
zien. Een bezetting van 20% is in de praktijk bijzonder ingewikkeld uit te voeren, laat staan dat daar
meer van wordt gemaakt. Raadslid Hille geeft aan dat in sommige gevallen docenten de opdracht
krijgen om les te geven op campus in plaats van dat het hen wordt gevraagd en dat is niet de juiste
benadering. Het welzijn van medewerkers en studenten moet vooropgesteld worden en dat betekent
dat zij de ruimte en vrijheid zullen moeten krijgen om te kiezen in welke vorm zij aan het onderwijs
zullen deelnemen, online, fysiek, of hybride. Raadslid Kjos geeft aan dat als er meer faciliteiten zou1
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den komen voor de kwetsbare groepen, deze kwetsbare groepen eerder geneigd zullen zijn om op
campus les te geven. Raadslid Van Tubergen geeft aan dat er een rekentool wordt gebruikt t.a.v. de
bezetting van de UvA en dat komt er feitelijk op neer dat 4/5de deel van het totaal niet op campus
kan zijn en 2/10de deel wel. Daarnaast krijgen medewerkers de keuze om te kiezen tussen online of
fysiek onderwijs. Voorzitter Van der Pol erkent deze problemen en dit is ook meerdere malen besproken met het CvB 2. Goed om dat te blijven herhalen.
5. Adviesverzoek RvT herbenoeming CvB-lid - vertrouwelijk
Dit onderdeel is als vertrouwelijk aangemerkt volgens het COR reglement en artikel 20 WOR.
6. CDO (conceptbrief)
Voorzitter Van der Pol legt uit dat de CSR de COR eerder heeft verzocht om zijn handtekening te
zetten op een door hun opgestelde brief over het evalueren van de CDO, dr. A.M. (Anne) de Graaf.
In eerdere IV is afgestemd dat de COR deze brief van de CSR niet zal mee ondertekenen en de COR
zelf een brief zal schrijven waarbij de CSR de mogelijkheid krijgt deze brief mee te ondertekenen.
Vicevoorzitter Grassiani en raadslid Brouwer hebben een brief opgesteld. In de IV is de COR akkoord gegaan met de brief op enkele uitzonderingen na. Deze middag zal de COR de CSR een korte
termijnstellen, waarin deze de gelegenheid krijgt om de brief mee te ondertekenen en begin volgende
week zal de brief naar het CvB worden verzonden (Actiepunt ambtelijk secretaris Nagobi).
7. Sociale veiligheid
a) Rapport externe Commissie (concept-adviesbrief/brief OR FGw)
Voorzitter Van der Pol stelt voor dat de COR een brief zal gaan schrijven als reactie op het rapport
van de Externe commissie Sociale veiligheid. De brief van de OR-FGw kan als basis dienen. In de
IV wordt afgestemd dat vicevoorzitter Grassiani en raadsleden Brouwer en Sluijs een eerste opzet
zullen schrijven en dat raadslid Hille zal meelezen (Actiepunt vicevoorzitter Grassiani en raadsleden Brouwer en Sluijs).
b) Profiel ombudsfunctionaris
Dit onderdeel is niet besproken, omdat er nog geen stukken zijn.
8. MS Intune
Voorzitter Van der Pol geeft aan dat het dossier MS Intune een probleem blijft en vraagt raadsleden
Walstra en Brouwer om een update. Raadslid Walstra geeft aan dat hij en raadslid Brouwer onlangs
een gesprek hebben gehad met een aantal medewerkers van Informatica en naar aanleiding van dit
gesprek zijn een aantal dingen wat duidelijker geworden. De UvA heeft MS Intune nodig om te
kunnen waarborgen voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat UvA-apparatuur goed beveiligd
is. Op de OV van d.d. 4 december 2020 heeft CvB-lid, de heer Lintsen benadrukt dat de UvA alleen
voor een heel kleine groep medewerkers bereid is om een uitzondering te maken t.a.v. het gebruik
van MS Intune, dit in samenwerking met de FNWI en onder strenge voorwaarden. Raadslid Walstra
geeft aan dat het goed zou zijn als de COR erop zal aansturen dat deze mogelijkheid momenteel voldoende is. Deze uitzondering betreft alleen zelfsupport pc’s. Vermoedelijk betreft het een groep van
5% van de UvA-medewerkers, voornamelijk werkzaam bij de FNWI, FGw en de FdR. Daarom zou
deze uitzonderingsoptie ook voor een kleine groep medewerkers van de FGw en de FdR moeten
openstaan. Op dit moment komen alleen medewerkers van de FNWI in aanmerking voor de uitzonderingsoptie. Wat daarnaast een punt van aandacht is, is dat op diezelfde OV ook door het College is
aangegeven dat het gebruik van MS Intune een eerste stap is en dat meerdere stappen zullen volgen.
Raadslid Brouwer benadrukt dat het nog steeds onjuist is medewerkers te vragen akkoord te gaan
met het gebruik van MS Intune. Daarnaast bepleit raadslid Brouwer waarom het gebruik van Safelinks niet veilig is. Een goed voorstel zou zijn om te onderzoeken of er ook alternatieven voor MS
Intune en Safelinks erkend worden door de Autoriteit Persoonsgegevens. Er zijn bij de FdR een grote groep medewerkers werkzaam die verschillende werkgevers hebben en raadslid Van Tubergen
vraagt zich af of door de aangekondigde nieuwe veiligheidsmaatregelen medewerkers straks op hun
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eigen pc nog wel hun werk kunnen blijven doen. Raadslid Brouwer geeft aan dat dergelijke maatregelen een enorme kostenpost zullen gaan worden als straks de eigen pc’s of pc’s van andere bedrijven waarvoor medewerkers werkzaam kunnen zijn, niet meer gebruikt mogen worden. Raadslid
Donner geeft aan dat dit soort overwegingen het best met de heer Lintsen besproken kunnen worden
en dat dit tevens iets is waar de COR zijn adviesrecht op kan uitoefenen. In de IV wordt afgestemd
dat raadsleden Walstra en Brouwer een brief zullen opstellen, met de genoemde aandachtspunten
tijdens deze IV en ook zal in deze brief een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende
soorten pc’s waarop de problematiek rond MS Intune speelt (Actiepunten raadsleden Walstra en
Brouwer).
9. Arbodienst
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Optimaliseringsplan Dienstverlening Arbodienst AMC
Raadslid Sluijs geeft aan dat de Commissie HRM een brief heeft geformuleerd naar aanleiding van
het advies van consultant Steven van Slageren, van OR Consultancy. Dit advies ging over het
Optimaliseringsplan Dienstverlening Arbodienst AMC. Dit plan was op de OV van d.d. 23 oktober
2020 gepresenteerd door de Arbodienst AMC en HR Beleid en Strategie. In de COR wordt
afgestemd dat deze brief akkoord is en dat deze brief in de middag naar het CvB zal worden
verstuurd.
Instemmingsverzoeken Arbobeleid 2020 en RI&E’s 2020
Raadslid Sluijs geeft aan dat de COR op d.d. 4 december 2020 reacties van het CvB heeft ontvangen
op beide instemmingsverzoeken. In de IV wordt afgestemd dat de Commissie HRM na het
kerstreces samen zal komen om zich een opinie te vormen over de ontvangen stukken van het CvB.
Wordt vervolgd.
10. Whitepaper Duurzaamheid (adviesverzoek)
Raadslid Van Tubergen geeft aan dat er een overleg is geweest met de CSR-vertegenwoordigers. Zij
hebben over dit het adviesverzoek naar het standpunt van de COR gevraagd. Het lijkt erop dat de
voornaamste bezwaarpunten van de COR ook gedeeld worden door de CSR. In de COR wordt afgestemd dat deze brief akkoord is op enkele tekstuele wijzigingen na en dat deze brief in de middag
naar het CvB zal worden verstuurd. Ambtelijk secretaris Nagobi zorgt ervoor dat de CSR deze middag ook een kopie van deze brief ontvangt.
11. Samenwerking met derden in onderzoeksprojecten
Raadslid Walstra geeft aan dat de COR onlangs stukken van het CvB heeft ontvangen over IXA 3.
IXA gaat meer over IP-rechten en plichten. Waar het de COR om te doen is meer de ethische kant.
Ook stukken van het UniversiteitsForum kunnen bij deze discussie een rol spelen en het ziet er naar
uit dat het CvB momenteel bezig is met het schrijven van een nieuwe notitie over dit onderwerp. Dat
stuk van het CvB zal een goed aanknopingspunt kunnen zijn om het gesprek aan te gaan. Voorzitter
Van der Pol geeft aan dat het goed zal zijn als de COR zal gaan nadenken over wat het mandaat is.
Hoe kan worden afgedwongen dat een bepaalde samenwerking gestopt wordt. Raadslid Pasman betoogt dat het heel belangrijk is dat een ethische commissie een dergelijk mandaat krijgt, zodat samenwerkingen met discutabele derden zo nodig gestopt kunnen worden. Vicevoorzitter Grassiani
geeft aan dat het CvB in een eerdere discussie heeft aangegeven dat de huidige ethische commissie
dat mandaat niet heeft en nu is het zaak dat voor elkaar gekregen wordt dat een dergelijk mandaat er
wel komt. Raadslid Brouwer geeft aan dat op grond van de WOR aan belangrijke samenwerkingen
met derden adviesrechten voor de OR worden verbonden. Het is evident dat de COR had moeten
worden gehoord over de samenwerking met Huawei. Om te beginnen kan de COR aangeven dat de
procedure van de Huawei-samenwerking niet correct is verlopen, terugdraaien is onmogelijk. Ook
kan de COR, op 15 januari a.s., bij het inwinnen van het externe advies het punt van samenwerkingen met derden aan de orde stellen. Raadslid Walstra geeft aan dat de samenwerking met Huawei
wel een gelieerde partij van de UvA betreft. Het feit dat de naam van de UvA wordt genoemd, maakt
een en ander wel ingewikkeld. De focus van deze discussie moet nu liggen op het mandaat van de
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ethische commissie. Vicevoorzitter Grassiani en raadslid Van Tubergen beamen het standpunt van
raadslid Walstra en vragen zich af hoe de COR zicht krijgt op de door de UvA aangegane samenwerkingen. In de IV wordt afgestemd dat raadsleden Brouwer en Walstra een brief zullen schrijven
na het kerstreces. Op de eerst de eerste volgende IV zal dit onderwerp worden geagendeerd voor het
vervolg.
12. Status Facultair Strategisch Plan t.o.v. Instellingsplan
Voorzitter Van der Pol roept de raadsleden op dat zij binnen hun OR het facultair strategisch plan
naast het Instellingsplan leggen en daar op de eerstvolgende IV een update over geven.
13. Versterking medezeggenschap
Voorzitter Van der Pol geeft aan dat de COR in het begin van Q1 2021 extern advies zal gaan inwinnen over de vraag of het een goed idee zou zijn om een convenant op te stellen voor de
UvA waarin de medezeggenschapsrechten nader gespecificeerd zouden worden. Op de IV nadat dit
gesprek heeft plaatsgevonden, zal het onderwerp voor IV worden geagendeerd.
14. WHW-overleg met RvT
Voorzitter Van der Pol geeft aan dat op d.d. 18 december 2020 er een RvT-WHW gesprek zal
plaatsvinden en vraagt de raadsleden input voor de agenda, deze middag door te geven aan ambtelijk
secretaris Nagobi.
15. Rondvraag en sluiting
Voorzitter Van der Pol kondigt aan een door het DB georganiseerde digitale kerstborrel voor de
COR aan, welke online zal plaatsvinden op d.d. 15 december 2020. Voormalig raadslid Rodenburg
is ook uitgenodigd. Meer daarover volgt in de weekmail van komende week.
Voorzitter Van der Pol bedankt allen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 11.45 uur.
Openstaande actiepunten
n.a.v. de IV d.d. 11-12-2020:
De volgende verslagen van de IV’s zijn per d.d. 17 maart 2021 schriftelijk vastgesteld door de COR:
- d.d. 20 november 2020
- d.d. 11 december 2020
- d.d. 8 januari 2021
- d.d. 22 januari 2021
- d.d. 5 februari 2021
- d.d. 12 februari 202
De afhandeling van alle openstaande actiepunten worden behandeld in het verslag van de IV van
d.d. 12 februari 2021.
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