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COR-voorzitter Van der Pol opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 55 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 
CvB: 60 

• De aanstelling van Universitair Ombudsfunctionaris a.i. mw. J.M.J. (Jacqueline) Schoone 
liep tot september 2020 en is wegens de pandemie verlengd tot januari 2021. In de periode 
vanaf september 2020 zal er een profiel Universitair Ombudsfunctionaris ter instemming 
komen. 

• Het College heeft het besluit genomen om een Kwartiermaker Integrale veiligheid in te 65 
stellen bij de Veiligheidsorganisatie UvA Integraal. De Collegevoorzitter zal de COR te 
zijner tijd informeren over de plek van deze nieuwe functionaris binnen in de organisatie-
structuur van de UvA (Actiepunt CvB).  

• Het CvB heeft meerdere keren uitgebreid met de CSR over Proctoring gesproken. Daarbij 
heeft het College onder meer benadrukt dat het gebruik van de Proctoring Software alleen 70 
als ultimum remedium moet worden gezien op grond van de huidige situatie omtrent Co-
vid-19. Ook is er een regeling beschikbaar dat studenten die wegens bepaalde omstandig-
heden bezwaar hebben tegen het online afnemen van een tentamen, het tentamen op cam-
pus kunnen doen. De data die door de Proctoring Software wordt opgeslagen op Europees 
grondgebied wordt na 30 dagen vernietigd. Ook laat de UvA de Proctoring Software thans 75 
toetsen aan de AVG.  

• De CSR heeft een kort geding aangespannen tegen het gebruik van de Proctoring Software 
bij door de UvA afgenomen tentamens. Het College staat achter het besluit van de CSR 
om de rechtmatigheid van het besluit tot toepassing van de Proctoring Software te laten 
toetsen door de rechter. Mocht de rechter oordelen dat de Proctoring Software niet ge-80 
bruikt mag worden, dan zou dat een enorme vertraging opleveren betreffende het afnemen 
van tentamens mede, ook omdat er geen geschikt alternatief voorhanden is. Nu het om een 
kort geding gaat is het reëel te denken dat er binnen een week uitspraak is, echter staat dat 
niet vast. 

COR: 85 
• COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dat deze vergadering een bijzondere vergadering zal 

zijn, wegens het feit dat het tevens de laatste OV van COR-raadslid Breetvelt is, nu zij met 
pensioen gaat vanaf juni, na meer dan 11 jaar trouwe dienst in de medezeggenschap van 
de UvA (C)OR. Aan het slot van deze OV zal even stil zal worden gestaan bij dit feit. 

• De opvolger van COR-raadslid Breetvelt, vanuit de FMG, zal vanaf juni mw. dr. C.M.L. 90 
(Charlotte) Hille zijn. Zij heeft eerder deel uitgemaakt van de COR en vandaag zal zij aan-
wezig zijn bij de OV op de publieke tribune. Bij de eerstvolgende IV zal er worden be-
paald wie raadslid Breetvelt zal opvolgen in het DB. 

• Vanaf komend academisch jaar zal COR-raadslid en vicevoorzitter Kleverlaan uit het DB 
treden wegens extra nieuwe werkzaamheden in de ACTA en bij de eerstvolgende IV zal er 95 
worden bepaald wie vicevoorzitter Kleverlaan zal opvolgen in het DB vanaf september. 
Vicevoorzitter Kleverlaan blijft wel raadslid van de COR. 

 
3. Vaststellen verslag OV 
3.1 Vaststelling van het verslag van de 184ste OV d.d. 03-04-2020 100 
Tekstueel: In de OV wordt afgestemd dat COR-raadslid Donner naderhand voorstellen van tekstu-
ele aard zal e-mailen aan cor@uva.nl . Het verslag wordt onder voorbehoud van tekstuele aanpassin-
gen van COR-raadslid Donner vastgesteld.  
 
CvB - Naar aanleiding van: 105 

• P. 4, regel 200, mevrouw Herweijer geeft aan dat ten aanzien van de informatievoorzie-
ning over parkeerfaciliteiten, inmiddels nieuwe informatie over dit onderwerp is geplaatst 
op de website van de UvA onder Updates Coronavirus, onder het kopje over Gebouwen 
en faciliteiten. 

mailto:cor@uva.nl
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• P. 8, actiepunt – met betrekking tot Office 365, Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat 110 
de toen besproken privacy issues zijn meegenomen in het besluit en de inrichting van Of-
fice 365.  

COR - Naar aanleiding van: 
• P. 2, regel 74, COR raadslid Grassiani: “zorgen naar aanleiding van studenten” moet wor-

den “zorgen naar aanleiding van studenten en medewerkers”. 115 
 
3.2 verslag van de 185ste OV d.d. 17-04-2020 
Tekstueel: In de OV wordt afgestemd dat COR-raadslid Donner naderhand voorstellen van tekstu-
ele aard zal e-mailen aan cor@uva.nl . Het verslag wordt onder voorbehoud van tekstuele aanpassin-
gen van COR-raadslid Donner vast gesteld.  120 
 
CvB - Naar aanleiding van: 

• P. 7, actiepunt, mevrouw Brok van HR Beleid en Strategie UvA heeft in de week van 20 
april een  summier financieel overzicht aan de COR verstrekt per e-mail. Is afgehandeld. 

• P. 7, actiepunt, er heeft een technisch overleg plaatsgevonden met mevrouw Brok van HR 125 
Beleid en Strategie UvA, leden van het DB van de COR en de voorzitter van de Commissie 
HRM en de heer Bert Zwiep van Hoofd Inkoop. Is afgehandeld. 

COR - Naar aanleiding van: 
• P. 7, actiepunt, COR-raadslid Huygens geeft aan dat hij op korte termijn een handreiking zal 

doen t.a.v. het opzetten van apart traject inzake de stand van de medezeggenschap en komt 130 
er binnenkort op terug. Blijft open. 

• P. 7, actiepunt , COR-raadslid Van Tubergen geeft aan dat het actiepunt input leveren op de 
Kaderbrief 2021. Is afgehandeld. 

• P. 7, actiepunt, COR-raadslid Walstra geeft aan dat binnen de Security Network Enginee-
ringgroep het onderwerp beveiligde systemen rondom het digitaal vergaderen is besproken 135 
en afgehandeld. Het platform Zoom kwam daar niet slecht uit, in aanmerking nemende de 
extra genomen beveiligingsmaatregelen: de UvA heeft een speciale licentie gesloten met 
Zoom. 

• P.7, actiepunt, ambtelijk secretaris Nagobi heeft een extra OV ingepland op d.d. 15-05-2020 
– specifiek over medio over Thuiswerken en de gevolgen voor de langere termijn en moge-140 
lijk scenario’s i.v.m. Covid-19. Is afgehandeld. 

 
Om 10:40 uur mevrouw Maex neemt deel aan de online videoconferentie.  
 
4. Instemmingsverzoek Arbodienst 145 
COR-raadslid Huygens geeft een introductie over de geschiedenis van het Arbodienst dossier inzake 
de verlenging. Vervolgens licht hij de belangrijkste punten uit de instemmingsbrief (cor20/u019) van 
de COR. Hij geeft aan dat de COR over het algemeen tevreden is met de overname van zijn aanbe-
velingen in de voorbereiding voor de verlenging van het contract met de Arbodienst AMC. De COR 
heeft echter toch nog een aantal opmerkingen n.a.v. de brief en het voorgestelde addendum van het 150 
College (2020cu0366). Hij geeft aan dat de COR van oordeel ook een instemmingsrecht te hebben 
t.a.v. het evaluatieproces en dus ook formeel daarbij betrokken wil worden. Daarnaast benadrukt de 
COR, dat deze zich niet op voorhand wil vastleggen op de in het document genoemde termijn van 
2026. COR-raadslid Huygens geeft aan dat de COR instemt met het voorstel voor contractverlen-
ging met de Arbodienst. In de instemmingsbrief heeft de COR de punten van het addendum nader 155 
uitgewerkt zodat de COR de uitvoering van de genoemde punten beter kan monitoren. 

 
Collegevoorzitter Ten Dam dankt de COR voor de tijd en energie die de COR heeft gestopt in dit 
dossier en dat dit heeft geleid tot een verbeterd stuk en goede stappen voorwaarts. Collegevoorzitter 
Ten Dam spreekt zich vervolgens uit over het vervolgtraject en benoemt twee zaken die echt duide-160 
lijk dienen te worden onderscheiden. Ten eerste benadrukt Collegevoorzitter Ten Dam dat instem-
men met het voorstel zoals deze er nu ligt niet een instemming op voorhand inhoudt op het wel of 
niet verlengen tot 2026. Verlenging voor de periode na dit contract is een nieuw 

mailto:cor@uva.nl
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instemmingsverzoek aan de COR. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat het evaluatietraject een 
verantwoordelijkheid is van het College en dat de COR formeel geen instemmingsrecht heeft. Ze 165 
doet hierbij de toezegging dat er een kwartaaloverleg zal worden ingesteld waarin de arbodienst, 
HRM Beleid en Strategie en de COR vertegenwoordigd zullen zijn en waarin het afgesproken verbe-
tertraject zal worden gemonitord en worden besproken. COR-raadslid Huygens spreekt vervolgens 
zijn genoegen uit over deze toezegging en geeft daarbij aan dat de COR er vertrouwen in heeft dat 
tijdens deze kwartaaloverleggen de evaluatieverslagen goed worden besproken. Hij geeft aan dat het 170 
van belang is dat opmerkingen die COR heeft als resultaat van deze besprekingen zullen worden 
meegenomen. In de OV wordt vervolgens afgestemd dat de COR op korte termijn deze toezegging 
over het kwartaaloverleg van het College op schrift zal ontvangen. Het College zal in deze brief for-
meel reageren op de brief van de COR van d.d. 30-04-2020 (Actiepunt CvB).  COR-voorzitter Van 
der Pol en COR-raadslid Pasman uiten hun genoegen over het vele werk dat er in dit dossier is ge-175 
stoken en geven aan zich te kunnen vinden in het voorstel zoals dit er nu ligt (CvB 2020cu0366 en 
cor20/u019). 
 
5. Coronamaatregelen 
COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dat er tot en met gisteravond nieuwe vergaderstukken zijn be-180 
kendgemaakt aan alle vergaderdeelnemers voor dit agendapunt. Vicevoorzitter Kleverlaan geeft ver-
volgens een PowerPoint presentatie over de hoofthema’s in relatie tot Covid-19 en de UvA-mede-
werkers en studenten. 
 

1. Aandachtspunt: het thuiswerken 185 
Vicevoorzitter Kleverlaan vangt aan, door aan te geven dat heel goed zou zijn als er een spe-
ciale leidraad zal komen over thuiswerken door UvA-medewerkers. De COR gaat er vanuit 
gezien de huidige ontwikkelingen rondom de pandemie dat het thuiswerken zeker tot 2021 
een belangrijke omstandigheid zal zijn van onze werkzaamheden. 

 190 
Collegevoorzitter Ten Dam benadrukt dat de zorg en gezondheid van onze medewerkers voorop 
staan en antwoordt dat thuiswerken ook voor de komende periode naar alle waarschijnlijkheid de 
norm zal blijven. Collegevoorzitter geeft hierbij aan dat medewerkers binnen de Arborichtlijnen 
moeten kunnen werken en dat de internetfaciliteiten goed moeten zijn. Ze geeft aan dat momenteel 
beoordeeld wordt welke extra faciliteiten geboden kunnen worden met betrekking tot het thuiswer-195 
ken en dat een besluit hierover spoedig gecommuniceerd wordt. Collegevoorzitter Ten Dam geeft  
aan dat de UvA in tegenstelling tot andere instellingen heeft besloten de reisvergoeding te laten 
doorlopen. COR-raadslid Grassiani merkt op dat er op decentraal niveau wordt gesignaleerd dat het 
verkrijgen van extra faciliteiten heel moeizaam verloopt tussen medewerkers en leidinggevenden. 
Collegevoorzitter Ten Dam reageert hierop door aan te geven dat juist om deze reden dit onderwerp 200 
wordt besproken op het bestuurlijke overleg komende dinsdag. 

 
2. Aandachtspunt: de veiligheid van de medewerker 

Vicevoorzitter Kleverlaan wil van het College weten hoe met medewerkers wordt omge-
gaan, die in de risicogroepen vallen, omdat zij bijvoorbeeld COPD-patiënt zijn, of relaties 205 
hebben in hun thuissituatie die onder de risicogroep vallen? De praktijk laat thans zien dat 
een groot deel van de jongeren het niet zo nauw lijken te nemen met de 1,5-meter-afstand 
maatregel. Docenten moeten aan deze doelgroep in september weer les gaan geven en hij 
wil weten hoe het College tegen deze problematiek aankijkt.  
Daarnaast vraagt vicevoorzitter Kleverlaan of er cijfers bekend zijn over uitval van het aan-210 
tal medewerkers en of er informatie bekend is ten aanzien van de avondcolleges. 

 
3. Aandachtspunt:  vergoeding woon-werk verkeer  

Vicevoorzitter Kleverlaan geeft aan dat sinds de Covid-19-uitbraak de praktijk laat zien dat steeds 
meer mensen het OV zullen inruilen voor de fiets of iets anders. Dat geldt ook voor medewerkers die 215 
van ver komen. COR-raadslid Walstra en COR-voorzitter Van der Pol hebben eerder opgemerkt dat 
medewerkers die van ver komen in verband met de pandemie steeds meer gebruik zullen maken van 
geavanceerde fietsen, ook om het OV te ontzien. COR-raadslid Van Tubergen voegt daar aan toe dat 
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ook vanwege gezondheidsoverwegingen medewerkers het OV liever vermijden en de auto vaak ook 
geen optie is wegens het gebrek aan parkeerplaatsen. COR-raadslid-Walstra kaart aan dat de bewa-220 
king van fietsen verbeterd moet worden. De kosten voor een geavanceerde fiets wel kunnen oplopen 
tot EUR 5.000 en oordeelt dat de huidige bewakingsfaciliteiten in de fietsstalling van de UvA niet 
voldoende zijn uitgerust om zulke dure fietsen te beveiligen. Hij illustreert dat oordeel door middel 
van een voorbeeld over een diefstal op het Sciencepark. COR-raadslid Walstra geeft ook aan dat de 
NS al goede stappen heeft gemaakt in deze richting en verwijst naar de reeds bestaande fietsboxen1 225 
in dit verband. COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dat de COR ervoor pleit dat er meer faciliteiten 
zullen komen voor medewerkers t.a.v. de vergoeding woon-werkverkeer met de fiets. Dit is boven-
dien belangrijk in verband met de duurzaamheidsplannen. COR-raadslid Breetvelt maakt hierbij de 
kanttekening dat het onderwerp woon-werkverkeer een onderwerp is dat door de UCLO2 moet wor-
den af-gekaard. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt het eens te zijn met COR-raadslid Breetvelt 230 
en geeft daarbij echter aan dat het College wel integraal naar dit aandachtspunt zal gaan kijken. 
 
Collegevoorzitter Ten Dam reageert op de overige genoemde aandachtspunten als volgt: 
  

• Collegevoorzitter Ten Dam benadrukt dat de veiligheid en daarmee de gezondheid van me-235 
dewerkers en studenten voorop staat, zeker ook personen die in de risicogroepen vallen. 

• Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat momenteel ook het woon -en werk verkeer onder 
de loep wordt genomen. De parkeerfaciliteiten voor auto’s zijn bijvoorbeeld uitgebreid. De 
UvA is hierbij wel gebonden aan de verkregen ruimte van de gemeente Amsterdam en deze 
wordt met het oog op duurzaamheid steeds schaarser. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan 240 
dat de UvA daarom voor specifieke situaties wel mogelijkheden biedt in de tegemoetkoming 
van gemaakte parkeerkosten voor medewerkers die op de UvA-locatie moeten zijn. 

• Collegevoorzitter antwoordt ten aanzien van de vraag over uitval van docenten, dat het Col-
lege geen grote uitval heeft gesignaleerd, maar dat het bestuur alert blijft op uitval van me-
dewerkers en studenten. 245 

 
COR-raadslid Walstra merkt vervolgens op dat hij de indruk heeft dat er sprake is van grote uitval 
bij studenten. Hij baseert zich hierbij op het feit dat bij de studie informatica, ongeveer 20 studenten 
sinds de Covid-19 uitbraak niets van zich hebben laten horen als het gaat om het inleveren van op-
drachten e.d. en hij vermoedt dat dit het topje van de ijsberg is. COR-raadslid Brouwer geeft aan dat 250 
het voor docenten vrijwel onmogelijk is om dit soort problemen aan het licht te brengen met de mid-
delen die reeds beschikbaar zijn en het enige wat een docent mogelijk zal kunnen doen bij een con-
statering van uitvallende studenten is de studieadviseur te waarschuwen per e-mailbericht. Mevrouw 
Maex antwoordt vervolgens dat haar geen cijfers bereikt hebben over de uitval van studenten en 
roept op aan docenten om heel alert te zijn als het gaat om uitvallende studenten. Mevrouw Maex 255 
geeft vervolgens aan navraag te zullen doen. 
 

• Collegevoorzitter antwoordt ten aanzien van de vraag over avondcolleges, dat er momenteel 
aan een protocol wordt gewerkt door een werkgroep onder voorzitterschap van Harold 
Swartjes. De eerste versie van dit protocol zal in juni gereed zijn. Collegevoorzitter Ten 260 
Dam geeft aan dat het de bedoeling is dit protocol ook met de COR te bespreken (Actiepunt 
CvB). Het College is momenteel aan het kijken hoe de reistijdrichtlijn Openbaar Vervoer 
voor studenten - ook kan worden uitgebreid met betrekking tot het geven van avondonder-
wijs. Collegevoorzitter geeft ook aan dat wordt bekeken hoeveel studenten op de fiets, lo-
pend of met anderszins vervoer van plan zijn om naar de UvA campus te komen. Dit onder-265 
zoek loopt nog. 
 

COR-Raadslid Grassiani vraagt aan het College of het “het nieuwe werken” nu ook gaat inhouden 
dat van docenten verwacht mag worden dat zij vanaf september achtereenvolgens van s ‘ochtends 
vroeg tot s ’avonds laat hoorcolleges en dergelijke moeten gaan geven? Collegevoorzitter Ten Dam 270 

 
1 https://www.ns.nl/klantenservice/ov-fiets/huren-bij-een-ov-fietskluis.html 
2 https://medewerker.uva.nl/content-secured/az/lokaal-overleg/lokaal-overleg.html 

https://www.ns.nl/klantenservice/ov-fiets/huren-bij-een-ov-fietskluis.html
https://medewerker.uva.nl/content-secured/az/lokaal-overleg/lokaal-overleg.html
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verwijst vervolgens op een regeling in de CAO over arbeidstijden, waarin staat dat avondcolleges 
onder meer behoren tot een van de taken van docenten.  COR-raadslid Breetvelt vult hierbij aan dat 
de arbeidstijdenwet niet van toepassing is op bepaalde doelgroepen, waaronder het WP. Zij geeft aan 
dat dat onder meer kan inhouden dat een wetenschapper op elk willekeurig uur van de 24-uur inge-
zet kan worden.  275 
 
Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat ze het hier niet per definitie mee eens is, maar benadrukt 
dat het werken in de avonduren niet geschiedt op basis van vrijwilligheid. Er moet worden bekeken 
wat in dit verband redelijk en billijk is. COR-raadslid Brouwer geeft aan dat met betrekking tot het 
punt van werkdruk verplicht avondwerk een extra punt van zorg is dat aandacht verdient, nu mede-280 
werkers massaal worden opgeroepen om ook s ’avonds thuis te werken / les te geven, met bijvoor-
beeld kinderen op de achtergrond. COR-raadslid Edwards houdt vervolgens een kort betoog over het 
effect van avondcolleges. Zij geeft hierbij onder meer aan, dat naarmate dag vordert het concentra-
tievermogen afneemt en dat het daarom niet dient aan te bevelen om in grote getale avondcolleges te 
agenderen als het gaat om verplicht onderwijs en pleit voor het geven en volgen van avondcolleges 285 
op vrijwillige basis. Collegevoorzitter Ten Dam reageert op het vraagstuk over avondcolleges dat 
een integrale afweging gemaakt moet worden binnen de grenzen van wat in de huidige realiteit als 
normaal geacht kan worden en binnen de mogelijkheden die de UvA heeft. 
 
COR-voorzitter Van der Pol stelt vervolgens aan de orde, wat er gebeurt als wanneer het academisch 290 
jaar ’20-’21 is gestart, docenten plotseling zullen uitvallen, omdat zij twee weken in quarantaine die-
nen te blijven wegens Covid-19, omdat een partner of kind mogelijk besmet is met Covid-19? Vroe-
ger was het zo dat je als docent gewoon doorwerkte bij een verkoudheid of bij lichte griep. Hij geeft 
aan het te begrijpen dat het duidelijk is dat je thans onder die omstandigheden thuis dient te blijven 
en vraagt wat het College voor dit soort uitval heeft geregeld of gaat regelen? 295 
 
Collegevoorzitter Ten Dam benadrukt nogmaals dat de veiligheid van studenten en medewerkers 
voorop staat en daarom zal een ieder zich moeten houden aan de Covid-19 richtlijnen van het 
RIVM. Dat betekent onder meer dat een ieder thuis dient te blijven als er een vermoeden bestaat van 
besmetting met Covid-19. Mevrouw Maex antwoordt dat de problemen in verband met Covid-19-300 
gerelateerde uitval echt op microniveau moeten worden aangepakt en dat houdt onder meer in dat 
het de taak van de facultaire opleidingscommissies is om in die situaties met oplossingen te komen. 
 
COR-raadslid Pasman reageert op deze casus door aan te geven dat er thans een ontwikkeling 
gaande is, dat een ieder zich vanaf juni 2020 kan laten testen op Covid-19 binnen de eigen gemeente 305 
en waarbij een uitslag binnen enkele dagen bekend zal worden gemaakt. Vicevoorzitter Kleverlaan 
voegt hieraan toe dat dat niet wegneemt dat als je verkoudheidsklachten hebt, je weg dient te blijven 
van je werkplek. COR-raadslid Pasman is het hier genuanceerd mee eens, door ook aan te geven dat 
als iemand bijvoorbeeld bekende hooikoortsklachten heeft, dit geen reden behoeft te zijn om niet 
naar je werkplek te komen en benadrukt dat met alle regels rondom Covid-19 met een gezond ver-310 
stand naar gekeken moet worden. Op verzoek van COR-raadslid Brouwer licht COR-raadslid Pas-
man ook de situatie rondom de bedrijfsartsen toe. Hij geeft onder meer aan dat de Nederlandse ver-
eniging van Bedrijfsartsen het met een groot deel van RIVM Richtlijnen niet eens zijn en dat de or-
ganisatie onlangs een brandbrief aan de regering heeft geschreven over het feit dat het testen op Co-
vid-19 thans buiten de bedrijfsartsen omgaat. COR-raadslid Pasman benadrukt dat dit niet wegneemt 315 
dat we de richtlijnen van het RIVM te volgen hebben. 
  

4. Aandachtspunt: sociale omstandigheden van de student  
Vicevoorzitter Kleverlaan geeft aan dat veel docenten zorgen hebben over de sociale om-
standigheden van studenten en ook vooral het gebrek van “live” contact dat studenten met 320 
elkaar hebben met docenten. Dit geldt met name voor eerstejaarsstudenten. De COR pleit 
om deze reden voor het geven van een vorm van hybride onderwijs waarbij er eerst - eenma-
lig - sprake zal zijn van een echte “live” kennismaking en vervolgens wordt gestart / gecon-
tinueerd met het geven van online onderwijs.  Hij geeft hierbij aan dat kan worden gedacht 
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aan een kleine groep van wekelijkse mentorklasjes van een duur van ongeveer 20 of 30 mi-325 
nuten.     
 

Mevrouw Maex  geeft aan dat het College ook dezelfde zorgen deelt als het gaat over de mogelijke 
gevolgen voor het onderwijs en het sociale leven van studenten, en met name ook de internationale 
studenten en de eerstejaarsstudenten. Dit punt heeft prioriteit in de beleidsvorming binnen de vrijhe-330 
den die de UvA heeft. Ze geeft aan dat je docenten niet kan vragen verantwoordelijkheid te nemen 
voor het welzijn van de student, maar zij kunnen wel studenten die moeilijkheden ervaren aanmoedi-
gen met de studieadviseur te gaan praten. Mevrouw Maex geeft aan dat er momenteel een groot on-
derzoek is gestart over wat de effecten van online en hybride onderwijs op studenten zijn, zodat ken-
nis kan worden vergaard over hoe de beste omstandigheden kunnen worden gecreëerd voor een opti-335 
maal leerproces. Daarnaast is thans een werkgroep onder leiding van Jeroen Goedkoop bezig om te 
onderzoeken over hoe je de introducties goed kan organiseren in augustus.  
 
COR-raadslid Pasman vraagt het College met klem na te denken over het onderwijs op de medische 
faculteit omdat het praktijkonderwijs problematisch is. COR-raadslid Pasman geeft aan dat nog 340 
steeds niet duidelijk is wat momenteel wel mag en wil van het College weten hoe het andere facul-
teiten op dit vlak vergaat. 
 
Mevrouw Maex antwoordt dat dit aandachtspunt meegenomen zal worden. Onderzocht wordt hierbij 
hoe met minder praktijkuren het zelfde effect verkregen kan worden. Ook wordt er gekeken hoe er 345 
in het buitenland wordt omgegaan met dezelfde vraagstukken. Collegevoorzitter Ten Dam voegt 
hieraan toe dat er vanuit de UvA een prioriteitenlijst is gemaakt waarbij de prioriteiten voor het on-
derwijs op locatie liggen bij het onderwijs voor de eerstejaarsstudenten en het praktijkonderwijs bin-
nen de beperkte ruimte die beschikbaar is. COR-Raadslid Kjos kaart aan dat ook andere faculteiten, 
zoals de FdR, last hebben van de beperkingen van praktijkonderwijs. Denk aan rechtbankbezoeken 350 
en proefzittingen. COR-Raadslid Grassiani voegt daar ook verplichte practica en veldwerk aan toe. 
Bovendien kunnen studenten thans niet meer met elkaar en met de docent debatteren en discussi-
eren. 
 
Mevrouw Maex erkent dat het geven van online onderwijs voor- en nadelen kent en benadrukt dat 355 
het online onderwijs niet het onderwijs op locatie kan vervangen. Een interactief college of werk-
groep is ontzettend belangrijk voor de socialisering en persoonlijkheidsvorming van studenten. Col-
legevoorzitter Ten Dam is het mede gebaseerd op haar eigen onderwijsachtergrond volledig eens 
met Mevrouw Maex. Ze benadrukt dat de UvA momenteel gebonden is aan de beperkte ruimte die 
zij heeft en zal daarom noodgedwongen keuzes maken.  360 
 
COR-raadslid Breetvelt geeft aan dat met het verbeteren van de technische communicatiemiddelen, 
m.n. randapparatuur ook inhaalslagen kunnen worden gemaakt. Collegevoorzitter Ten Dam erkent 
dat over dit onderwerp nog steeds veel onduidelijkheid bestaat en zegt het mee te nemen in de ko-
mende CvB-vergadering waar ook wordt gesproken over facilitering van thuiswerken.  365 
 
COR-raadslid Brouwer vraagt in hoeverre opleidingen de vrijheid hebben om te kiezen tussen online 
en ‘on campus’ onderwijs. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat indien mogelijk on campus on-
derwijs de voorkeur heeft. Opleidingen maken hun keuze natuurlijk wel in samenhang met andere 
opleidingen in verband met de beschikbare ruimte in gebouwen.  370 
 

5. Aandachtspunt:  de ventilatie binnen gebouwen 
Vicevoorzitter Kleverlaan kaart aan dat de COR veel signalen binnen heeft gekregen dat er veel 
zorgen zijn vanuit de medewerkers over dit onderwerp. De rol van luchtventilatie en luchtvoch-
tigheid spelen een belangrijke rol bij deze discussies. COR-raadslid Walstra voegt hieraan toe 375 
dat het in dit verband het ook aan te bevelen is om de lift zo min mogelijk te gebruiken en vraagt 
aan het College of ook dit aspect in de protocollen wordt opgenomen. 
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Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat de capaciteit binnen de UvA-Gebouwen een belangrijk 
onderwerp is in de protocollen. Er komt een reserveringssysteem waarmee studenten en medewer-380 
kers online een studie- of werkplek in een UvA-gebouw kunnen reserveren. Collegevoorzitter Ten 
Dam geeft aan dat een goede ventilatie ontzettend belangrijk is en verwijst naar een onderzoek van 
de FNWI door de heer prof. dr. D (Daniel) Bonn op dit gebied. 
 
COR-raadslid Huygens geeft aan dat hij een e-mail heeft gestuurd aan het College over het pro-385 
gramma dat moet gaan regelen dat het toegangsbeleid in UvA-gebouwen goed wordt uitgevoerd en 
geeft aan dat er nog maar weinig over dit programma bekend is. Collegevoorzitter Ten Dam ant-
woordt dat er vanaf 15 juni 2020 weer gestart gaat worden met het aanbieden van kleinschalig on-
derwijs en dat vanaf dat moment UvA-gebouwen alleen toegankelijk zullen zijn voor UvA-mede-
werkers en UvA-studenten. Ze geeft aan dat momenteel met ICTS bekeken wordt hoe dit op korte 390 
termijn gerealiseerd kan worden. 
 
Vicevoorzitter Kleverlaan geeft aan dat onlangs op kleinschalig niveau de werkzaamheden gestart 
zijn in de laboratoria van de ACTA. Hij geeft aan dat op korte termijn meer stappen in deze richting 
zullen worden genomen en dat gaat vooralsnog goed. Het zou kunnen werken als iedereen de richt-395 
lijnen goed opvolgt en netjes werkt. COR-raadslid Pasman geeft aan dat hij binnen het AMC ziet dat 
nu de besmettingen aan het afnemen zijn, mensen terugvallen in hun “oude” sociale gedrag. De 1,5-
meter-maatschappij blijkt voor mensen toch een heel moeilijk begrip te zijn. Hij doet daarom een 
dringend beroep op het College om dit aandachtspunt mee te nemen met als vraagstelling, over hoe 
je het gedrag van medewerkers en studenten op een positieve manier kunt beïnvloeden. Collegevoor-400 
zitter Ten Dam antwoordt dat deze materie te maken heeft met de inrichting van de Gebouwen en 
ook de instructies van  beveiligers. Deze krijgen nu scholing over hoe je studenten en medewerkers 
op een prettige manier aanspreekt en tegelijkertijd de grenzen kunt bewaken. COR-raadslid Breet-
velt kaart aan dat de 1,5-meter-afstand maatregel niet alleen een psychologisch probleem is maar 
ook een zintuigelijk auditief probleem, omdat geluidstromen eerder worden verstoord door achter-405 
grondgeluiden als je op 1,5-meter afstand een gesprek voert.  
COR-raadslid Huygens pleit voor duidelijk naar buiten toe gecommuniceerde schoonmaakprotocol-
len over wat er wel niet kan, in de UvA-Gebouwen en met name de toiletten. 
 
Collegevoorzitter Ten Dam erkent dat duidelijke communicatie over wat er wel en niet kan in dit 410 
verband ontzettend belangrijk is en geeft aan dat daar hard aan wordt gewerkt. COR-raadslid Van 
Tubergen geeft aan dat hij vanuit de afdeling Facility Services (FS) een eerste aanzet over de maxi-
male capaciteit per onderwijszaal heeft gekregen. Wat hem hierbij opvalt is dat er geen rekening ge-
houden wordt met de hoogte van het plafond van elke onderwijszaal aangezien voor beide soort za-
len even veel personen mogen worden toegelaten. De hoogte van een plafond speelt namelijk een 415 
belangrijke rol bij de ventilatie. Collegevoorzitter geeft aan dat dit een aandachtspunt is waar op 
wordt teruggekomen. 
 

6. Aandachtspunt: digitale veiligheid en Proctoring 
Vicevoorzitter Kleverlaan vraagt tot slot hoe er beleid wordt gemaakt voor mondelinge tenta-420 
mens, eindpresentaties en digitale veiligheid. Hij merkt op dat het bij de ACTA op dit vlak niet 
goed gaat. Er is geen uniform beleid en daardoor zie je dat iedereen het anders doet. 
 
COR-voorzitter Van Der Pol sluit hierbij dit agendapunt af 

 425 
6. Rondvraag en sluiting 
COR-raadslid Breetvelt wordt toegesproken door Collegevoorzitter Ten Dam. Collegevoorzitter Ten 
Dam vertelt onder meer dat zij afgelopen woensdag samen met COR-voorzitter Van der Pol, COR-
raadslid Grassiani en COR-raadslid Breetvelt op het REC hadden afgesproken bij  het beeld ‘Vogel 
op pyloon’ gemaakt door Dolf Breetvelt, naast gebouw-J/K op Roeterseiland. Het was een aange-430 
name verassing voor COR-raadslid Breetvelt dat het beeld er weer mooi gerestaureerd bij staat. 
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Foto: v.l.n.r. Gerwin van der Pol (Voorzitter COR), Iris Breetvelt (DB COR), Geert ten Dam (Colle-435 
gevoorzitter) en Erella Grassiani (DB COR) d.d. 27 mei 2020, locatie REC, naast gebouw-J/K op 
Roeterseiland. COR-raadslid Breetvelt gaf Collegevoorzitter Ten Dam een tijd terug een biografie 
over de kunstenaar die het beeld gemaakt heeft. De auteur van de biografie is dr. Rob Delvigne, ook 
UvA-alumnus en echtgenoot van COR-raadslid Breetvelt. 
 440 
COR-voorzitter Van der Pol spreekt vervolgens namens de COR dankwoorden uit en kondigt ook 
aan dat de COR in september speciaal een afscheidsdiner zal organiseren, mits de omstandigheden 
rondom Covid-19 het toelaten. COR-raadslid Breetvelt spreekt de COR en het College tot slot toe 
over haar eigen ervaringen en visie op haar OR werkzaamheden 
 445 
COR-voorzitter Van der Pol dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 12.08 uur. 

 
De 188e Overlegvergadering vindt plaats op 

vrijdag 3 juli, 9.00-11.00 uur, via platform Zoom, video conference  
 450 

Openstaande actiepunten:  
 
CvB: 
n.a.v. de 187e OV d.d. 29-05-2020: 

• de COR zal informatie ontvangen over de plek van de nieuwe functionaris Kwartiermaker Inte-
grale veiligheid in de organisatiestructuur van de UvA; 

• de COR zal op korte termijn gelegenheid krijgen om input te geven over de concept-UvA-pro-
tocollen voor gedeeltelijke herstart van activiteiten; 

• de COR zal op korte termijn een informatie en uitnodigingen voor deelname (via afgevaardig-
den(n) COR) aan de kwartaaloverleg-gen met de Arbodienst en HR Beleid en Strategie op 
schrift van het College ontvangen. 

COR: 
n.a.v. de 187e OV d.d. 29-05-2020 

• COR-raadslid Huygens zal inzake de stand van de medezeggenschap een apart traject opzetten 
(buiten het IP) en zal daarvoor een handreiking doen. 

 
 


