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Gasten: de heer J. (Jaap) Weijermans (coördinator Integrale Veiligheid UvA) 
 
Publieke tribune zonder spreekrecht: - 
 60 
VERSLAG 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
COR-voorzitter Van der Pol opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 65 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Nu de agenda een behoorlijke lijst van onderwerpen om-
vat geven Collegevoorzitter Ten Dam en COR-Voorzitter Van der Pol vooraf aan hoe de onderwer-
pen zullen worden behandeld. COR-voorzitter Van der Pol licht hierbij toe dat sommige agendapun-
ten dienen als procesvoorstel zodat deze op een volgende OV integraal kunnen worden besproken. 
 70 
Tijdens de opening van de OV maakt de COR kennis met de heer Weijermans en vice versa. De heer 
Weijermans heeft hierbij aangegeven dat het mogelijk is om een keer een overleg met de COR in te 
plannen, zodat hij meer kan vertellen over de ontwikkeling van het team integrale veiligheid binnen 
de UvA. COR-voorzitter Van der Pol heeft hierbij in de OV aangegeven dat een goed idee te vinden. 
 75 
2. Mededelingen 
CvB: 

• Collegevoorzitter Ten Dam dankt de GV voor de instemming met  
het voorgenomen besluit van het CvB om op verzoek een nieuwe opleiding in  
CROHO te registreren met de naam Universitaire Master Primair Onderwijs  80 
(UMPO). De opleiding hoopt per 1 september 2022 van start te gaan. 

• Collegevoorzitter Ten Dam dankt de GV voor de reflectie op het jaarverslag kwaliteitsaf-
spraken. 

• Collegevoorzitter Ten Dam deelt mee dat COR op korte termijn een reactie van het CvB kan 
verwachten ten aanzien van een aantal brieven die de COR in de afgelopen periode aan het 85 
CvB heeft gericht (Actiepunt CvB). 

COR: 
• COR-voorzitter Van der Pol geeft complimenten over de afhandeling van de cyberaanval. 
• COR-Voorzitter Van der Pol deelt mee dat COR-raadslid Huygens met pensioen gaat vanaf 

juli dit jaar en dat hij tot die tijd waarnemend voorzitter van de Commissie HRM zal zijn na-90 
mens COR-raadslid Sluijs. 
 

3.1 Vaststelling verslag OV192 d.d. 4 december 2020 
Het verslag van de 192ste OV wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 95 
Actiepunten CvB 190e OV d.d. 04-09-2020:  

• De UvA is momenteel bezig met een Code voor Dual Use: Op termijn wordt er een overleg 
ingepland met mevrouw Maex en een kleine delegatie van de COR, nadat het onderwerp Sa-
menwerking met derden in onderzoeksprojecten c.q. Moreel Kompas eerst is besproken in 
een OV. Dit is afgehandeld: op d.d. 16 april 2021 is dit informele overleg gepland. Ook 100 
een delegatie van de CSR zal aan dit overleg deelnemen. Beide gremia hebben documen-
ten ontvangen. 

Actiepunten CvB 192e OV d.d. 04-12-2020: 
• De heer Lintsen geeft aan dat de genoemde communicatievoorstellen – in 3-trap of anders-

zins- een goed idee zijn en dat het CvB zich hierover zal beraden, zodat daar een nadere in-105 
vulling aan gegeven kan worden. Bijvoorbeeld via een chatsessie met onder andere Miek 
Krol (Functionaris Gegevensbescherming UvA) en Roeland Reijers (CISO - Chief Informa-
tion Security Officer). Het CvB komt hier op terug. Dit is afgehandeld: zie vierde medede-
ling van het CvB van het verslag van d.d. 15 januari 2021 (p. 5). 
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• COR-raadslid Huygens, tevens BHV’er, geeft aan dat hij deze signaleringen niet binnen-110 
krijgt als BHV’er. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat het punt van COR-raadslid 
Huygens zal worden opgepakt. Dit is afgehandeld. Op d.d. 7 december 2020 heeft het CvB 
informatie met de COR gedeeld, welke op d.d. december 2020 door de COR-ambtelijk se-
cretaris met de COR is gedeeld. 

• De COR is uitgenodigd om een gesprek met Robert Zwitser, Hoofd Bestuurlijke Informatie 115 
UvA, te voeren over de Medewerkersmonitor zodat deze zaken kunnen worden aangekaart. 
Dit actiepunt is afgehandeld. De COR is hierover eind februari 2021 benaderd door Peter 
Boelsma. 

 
3.2 Vaststelling verslag OV193 d.d. 15 januari 2021, o.v.b. 120 
De vaststelling van dit verslag wordt vooruit geschoven naar de eerst volgende OV. 
 
4. Huis van Sociale veiligheid  
Collegevoorzitter Ten Dam dankt de COR voor uitgebreidheid van de brief over sociale veiligheid 
en geeft hierbij tegelijkertijd aan dat de brief van de COR (COR 21u010) en de memo van het CvB 125 
over Sociale veiligheid1 elkaar hebben gekruist2. Collegevoorzitter Ten Dam stelt voor om de memo 
bij te stellen aan de hand van  de brief (COR 21u010) van de COR en input van de decanen 
(Actiepunt CvB). De Klokkenluidersregeling ontbreekt bijvoorbeeld in de memo en dat moet 
worden bijgesteld. COR-raadsleden Huygens en Brouwers geven aan dit een goed idee te vinden. 
COR-raadslid Brouwer geeft aan dat in de brief zes aandachtspunten zijn benoemd waarop de COR 130 
aanvulling wil zien in de memo. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat het gedeeltelijk mogelijk 
is om aan deze aanvulling te voldoen. De memo is een werkplan waarin aanvullingen opgenomen 
kunnen worden. De inhoudelijke punten van de COR worden meegenomen bij het opstellen van de 
verschillende documenten/regelingen die formeel worden voorgelegd aan de medezeggenschap. 
COR-raadslid Brouwer merkt tevens op dat in de memo van het CvB nazorg niet wordt behandeld. 135 
Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat dit punt verder wordt uitgewerkt, onder meer in de 
klachtenregeling. COR-raadslid Huygens benadrukt dat de brief over sociale veiligheid van de COR 
dient als belangrijk toetsingselement om de door het CvB genomen stappen te monitoren. 
Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat het CvB deze urgentie deelt. JZ is thans aan het bekijken 
wat mogelijk is en het ziet er naar uit dat de COR eind Q1 hierover formeel geraadpleegd wordt over 140 
verschillende regelingen. 
 
5. Profiel Ombudsfunctionaris – stand van zaken 
Collegevoorzitter Ten Dam dankt de COR voor hun reactie (COR21u04) en geeft aan dat de COR 
op korte termijn een antwoord op deze brief van het CvB kan verwachten3. Dit is ook aangekondigd 145 
bij de mededelingen CvB. Een aantal aanbevelingen en opmerkingen van de COR zal worden 
meegenomen. 
 
6. Vragen naar aanleiding van berichten in de krant over inperking academische vrijheden bij 
Rijksuniversiteit Groningen 150 
Voorzitter Van der Pol deelt mee dat de COR onlangs uit de media heeft vernomen dat een 
hoogleraar van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) het contractueel verboden werd “het imago 
van China te beschadigen”4. Hij geeft aan dat de COR wil weten of de UvA vergelijkbaar beleid 
hanteert. Mevrouw Maex antwoordt dat een van de voorwaarden van alle samenwerkingscontracten 
is dat de onderzoeksresultaten publiek worden gemaakt. Ze kan echter niet garanderen dat een 155 
situatie zoals in genoemde casus bij de UvA niet kan voorkomen. Mevrouw Maex erkent dat het 
belangrijk is om goed na te denken over voorwaarden voor samenwerking met partijen uit andere 
regimes. Om deze reden is de UvA momenteel bezig om dit onderwerp meer structuur te geven. De 
bestaande Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie (AIEC) zou mogelijk een rol kunnen 
vervullen in het definiëren van een kader hiervoor zoals deze commissie eerder heeft gedaan 160 

 
1 https://student.uva.nl/content/nieuws/2021/03/overzicht-van-initiatieven-voor-versterken-sociale-veiligheid.html 
2 https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-ondernemingsraad/adviezen/adviezen.html 
3 https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-ondernemingsraad/adviezen/adviezen.html 
4 https://nos.nl/artikel/2369095-zorgen-om-banden-rug-en-china-hoogleraar-mag-imago-china-niet-beschadigen.html 

https://student.uva.nl/content/nieuws/2021/03/overzicht-van-initiatieven-voor-versterken-sociale-veiligheid.html
https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-ondernemingsraad/adviezen/adviezen.html
https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-ondernemingsraad/adviezen/adviezen.html
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betreffende de wetenschappelijke integriteit. Mevrouw Maex doet hierbij het voorstel dat de COR en 
de CSR samen met haar en een aantal medewerkers van AZ op korte termijn een overleg zullen 
hebben over dit onderwerp. COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dit initiatief een goed idee te 
vinden en hoopt op korte termijn de uitnodiging voor de COR te ontvangen. Verschillende 
raadsleden uiten vervolgens in de OV hun zorgen over relaties die de UvA kan hebben (indirect of 165 
direct) met partijen uit dictatoriale regimes en dergelijke. Met name willen de COR-raadsleden 
Huygens, Pasman, Van Tubergen en Nieuwenhuizen weten wat het CvB onderneemt om schade aan 
de beeldvorming van de UvA te voorkomen en of het voornemens is instrumenten c.q. een set 
spelregels op te stellen zodat men weet wat te doen zodra een ethische kwestie zich voordoet. 
Mevrouw Maex antwoordt dat op dit vlak, wat betreft de samenwerkingen, een grote 170 
verantwoordelijkheid ligt bij de onderzoeker, de directe omgeving en de ethische commissie van de 
faculteit waar dat onderzoek plaatsvindt. Het is niet aan het CvB om daar centraal op in te grijpen. 
Niettemin is het wel de taak van het CvB om kaders op te stellen waarbinnen deze samenwerkingen 
plaatsvinden. Daarnaast geeft mevrouw Maex aan dat er veel aandacht is voor kennisveiligheid en 
dat er over dit onderwerp afspraken worden gemaakt op overheidsniveau en ook in VSNU-verband. 175 
Onderzoekers dienen na te gaan in hoeverre hun onderzoek past binnen die kaders. Het blijft 
evenwel deels een grijs gebied en het is belangrijk dat verschillende gremia binnen de UvA daarover 
met het CvB in gesprek blijven. COR-raadslid Kleverlaan geeft hierbij aan dat het heel wenselijk is 
dat er meer bewustwording vanuit centraal wordt gecreëerd bij onderzoekers. 
 180 
7. COVID-19 - stand van zaken UvA 
 
Welke taken/werkzaamheden mag je schrappen, als het gaat om vermindering van werkdruk (100%-
80%)? 
COR-voorzitter Van der Pol deelt mee dat een aantal raadsleden van de COR hebben meegekregen 185 
dat er beleid is gemaakt binnen de UvA over dit onderwerp. Dit vraagstuk is binnen sommige facul-
teiten op OR-niveau besproken, maar roept niettemin veel vragen op. Collegevoorzitter Ten Dam 
legt uit dat de toolbox suggesties en ideeën bevat waarmee faculteiten aan de gang kunnen gaan. 
Deze toolbox schetst mogelijke interventies om de werkdruk te verlagen en ondersteuning aan mede-
werkers te bieden in Corona-tijd. De inhoud is grotendeels gebaseerd op recente gesprekken in het 190 
BVO en CBO5. Mevrouw Maex voegt hier aan toe dat met betrekking tot het verlichten van de ac-
creditatiedruk de verwachting is dat de VSNU ook een soortgelijk bericht laat uitgaan naar de 
NVAO. Uitstel vragen behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden. Collegevoorzitter Ten Dam geeft 
aan dat er voorts een extra crisismonitor is gemaakt om kwetsbare groepen, niet-kwetsbare-groepen 
en de work-life balance in kaart te brengen. Het instellen van algemene maatregelen die aan de wen-195 
sen van alle medewerkers tegemoet komt is vrijwel onmogelijk. COR-vicevoorzitter Grassiani geeft 
aan dat de COR meerdere signalen binnen heeft gekregen dat deze maatregelen vaak niet terecht ko-
men op plekken waar dat juist hard nodig is. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat er een balans 
moet worden gevonden tussen wat vanuit centraal kan worden geregeld, maar dat het schrappen van 
bepaalde taken vaak toch ook maatwerk is. COR-raadslid Brouwer kaart aan dat het document  bij 200 
de FGw voor meer onduidelijkheid heeft gezorgd en vraagt in de OV aan de hand van concrete voor-
beelden - inzake het mogen inzetten van emeriti-vrijwilligers en het mogen schrappen van een 
tweede beoordelaar bij scripties - om op opheldering. Mevrouw Maex antwoordt dat er een duidelijk 
onderscheid gemaakt moeten worden tussen het inzetten van hulptroepen en het nemen van de eind-
verantwoordelijkheid. Collegevoorzitter Ten Dam benadrukt dat deze toolbox is gecreëerd om werk-205 
druk te verlichten en met die insteek kan de toolbox uitkomst bieden. 

 
Ongevraagd advies  - aandachtspunten volgend uit Coronacrisis 
COR-raadslid Sluijs vraagt naar de stand van zaken rond de door de COR geschreven brief, getiteld 

 
5 Bestuurlijk Overleg (CBO): een overleg waarin het CvB met alle decanen overlegt;  
UvA-breed bedrijfsvoeringsoverleg (BVO): een overleg van de directeuren bedrijfsvoering van de faculteiten, de  
directeuren van de diensten, de Secretaris van de Universiteit en de concerncontroller, onder voorzitterschap van  
de portefeuillehouder financiën en bedrijfsvoering uit het College. 
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“Ongevraagd advies over aandachtspunten volgend uit de coronacrisis” (COR 21u07)6. College-210 
voorzitter Ten Dam antwoordt dat momenteel wordt gewerkt aan de schriftelijke beantwoording van 
deze brief. Zij kondigt hierbij aan dat ten aanzien van de aandachtspunten nr. 1 en nr. 2 over wette-
lijke vakantie-uren en het beginnend verlof stuwmeer de bestaande informatie op de website over dit 
onderwerp verduidelijkt zal worden. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat ten aanzien van aan-
dachtspunten nr. 3 en nr. 4 over het verzoek om beleid te maken voor een hybride organisatie, mo-215 
menteel een kader wordt waarin de verschillende aspecten van hybride werken aan bod komen. In 
het kader van de cao wordt hier ook over gesproken. Zij stelt voor om deze memo wanneer deze ge-
reed is een keer in de OV te bespreken. Er komt geen aparte RI&E voor de thuiswerkplek, maar as-
pecten voor de thuiswerkplek worden wel meegenomen in de RI&E werkplek. Collegevoorzitter 
Ten Dam geeft aan dat ten aanzien van het aandachtspunt over de Coronavaccinaties het College het 220 
RIVM en het Kabinetsbeleid volgt. Mocht er een verplicht vaccinatiebewijs of iets dergelijks binnen 
de UvA komen, dan zal de medezeggenschap daarbij geraadpleegd worden. Mocht iemand opgeroe-
pen worden voor een Coronavaccinatie dan gelden daarvoor uiteraard de dezelfde richtlijnen als 
voor bijvoorbeeld de griepprik. 
 225 
8. Huisvesting – UvA 
 
Aangekondigde huisvestingsplannen  
COR-raadslid Van Tubergen vraagt de heer Lintsen om een toelichting te geven over de bijsturing 
van de Huisvestingsplannen van de UvA. Hij wil met name weten wat de belangrijkste redenen zijn 230 
geweest om miljoenen te bezuinigen in het Huisvestingsplan. Hij en COR-raadslid Walstra geven 
hierbij ook aan dat het besluit om de grote collegezaal niet te bouwen haaks staat op invulling van de 
kwaliteitsmiddelen om juist meer in het onderwijs te investeren. De heer Lintsen legt uit dat de UvA 
de afgelopen tijd met wat tegenslagen had te kampen op het gebied van Huisvesting doordat een 
aantal projecten duurder is geworden. Denk bijvoorbeeld aan de UB. Momenteel ligt de grootste 235 
bouwopgave van de UvA bij het Universiteitskwartier. Dat is een heel complex gebied. De heer 
Lintsen geeft aan dat in de afgelopen tijd veel lering getrokken kan worden uit het huisvestingproject 
betreffende UB van de afgelopen tijd. Doordat de kosten bij dat project hoger zijn uitgevallen, wordt 
nu bekeken hoe een reductie van de huidige Huisvestingskosten gerealiseerd kan worden. Het doel is 
om de UvA niet op te zadelen met hogere kosten dan noodzakelijk. Momenteel heeft de UvA een 240 
taakstelling van EUR 40 miljoen op het huisvestingsplan in de volle breedte. In de volle breedte 
houdt in, dat naast het Universiteitskwartier ook andere locaties in ogenschouw worden genomen. 
De heer Lintsen legt uit dat niemand precies weet wat de effecten van de Coronacrisis op lange ter-
mijn zullen zijn. Een toename van enkele procenten thuiswerkers en thuisonderwijs is reëel en zal 
een herverdeling van kantoor- en onderwijshuisvesting tot gevolg kunnen hebben. Het CvB kijkt 245 
daarom heel kritisch naar de vraag wat de UvA ook op lange termijn nodig denkt te hebben. Met be-
trekking tot het genoemde punt over de invulling van de kwaliteitsmiddelen geeft de heer Lintsen 
aan dat een investering in meer kleinere onderwijszalen in plaats van in grote collegezalen denkbaar 
is. De heer Lintsen benadrukt hierbij ook dat de kwaliteitsmiddelen niet ingezet worden voor huis-
vesting via het Huisvestingsplan. De kwaliteitsmiddelen worden concreet gemonitord en alleen inge-250 
zet voor het doel dat is afgesproken. De binnenstad is bijzonder complex qua fundering, kades en 
dergelijke. Niettemin is investeren in het Universiteitskwartier in relatie tot de identiteit van de UvA 
en vanuit de samenhang met de stad Amsterdam toch een doelmatige investering. Dit komt doordat 
het Universiteitskwartier de identiteit van de UvA versterkt. Hierbij staat wel voorop dat deze inves-
teringen zo doelmatig mogelijk moeten worden gedaan. COR-raadslid Pasman wil weten of gebrui-255 
kers – de studenten en docenten – worden meegenomen in het onderzoek naar de constructie van het 
hybride onderwijs dat momenteel wordt gedaan. Mevrouw Maex antwoordt dat het hybride onder-
wijs zoals dat nu gegeven wordt een noodoplossing is. Er wordt momenteel veel nagedacht over de 
toekomst van het onderwijs door middel van ronde-tafel-sessies met een 30-tal personen uit verschil-
lende geledingen van studenten, onderzoekers, docenten en ander personen. Insteek is dat deze groep 260 
deelnemers van de ronde-tafel-sessies zal komen tot een samenvattend rapport. Mevrouw Maex 

 
6 https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-ondernemingsraad/advie-
zen/adviezen.html  

https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-ondernemingsraad/adviezen/adviezen.html
https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-ondernemingsraad/adviezen/adviezen.html
https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-ondernemingsraad/adviezen/adviezen.html
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beaamt verder wat de heer Lintsen heeft aangegeven over grote collegezalen en dat dat een route is 
die waarschijnlijk minder bewandeld gaat worden. COR-raadslid Van Tubergen geeft aan dat een 
dergelijke verschuiving meer werkdruk voor docenten zal opleveren, omdat zij door deze verschui-
ving het onderwijs moeten omvormen. Op welke wijze wordt daar rekening mee gehouden? De heer 265 
Lintsen antwoordt dat dit fenomeen niet nieuw is. De Coronacrisis heeft er alleen voor gezorgd dat 
deze trend in een stroomversnelling is geraakt. 
 
Realisatie van tenminste één windmolen op het Amsterdam Science Park  
COR-raadslid Van Tubergen geeft aan dat de COR via de White Paper Duurzaamheid (adviesver-270 
zoek) heeft moeten vernemen dat het CvB voornemens is om een windturbine op het sciencepark te 
realiseren. De COR was hierover verrast en heeft hierover ook schriftelijk op gereageerd (cor 
20u043)7. Recent onderzoek van de universiteit Leiden heeft uitgewezen dat windturbines een risico 
voor de gezondheid kunnen zijn voor allen die binnen een straal van 1,5 km wonen en/of werken. 
Daarnaast veroorzaken windturbines trillingen die ook van invloed kunnen zijn op onderzoeken die 275 
plaatsvinden in de laboratoria van het Sciencepark.  

Een ander punt dat aandacht verdient is dat de COR heeft vernomen dat de decaan van de 
FNWI niet op de hoogte is van dit voornemen c.q. niet de medezeggenschap hierbij heeft betrokken.  

Tot slot wil COR-raadslid Van Tubergen weten waarom de UvA zich bezig houdt met een 
politiek ingegeven dossier en hij wil weten waar hij het bedrag van de reservering voor dit plan kan 280 
terugvinden. De heer Lintsen antwoordt dat de Gemeente het gebied als zoekgebied voor plaatsing 
van windmolens heeft aangemerkt. De UvA wil graag een bijdrage leveren aan duurzaamheid en 
UvA staat open voor dit initiatief mits dit passend is binnen bepaalde randvoorwaarden. Deze rand-
voorwaarden houden onder meer in dat het onderwijs en onderzoek hierdoor niet wordt geschaad en 
het past binnen de ruimtelijke contouren. Het gezondheidscriterium speelt uiteraard ook een rol en 285 
dat is een belangrijke taak en bevoegdheid voor de gemeente Amsterdam om te onderzoeken. Met 
betrekking tot de vraag over een reservering is er momenteel sprake van een ruimtelijke reservering 
en nog geen financiële. Daarnaast deelt de heer Lintsen mee dat de decaan van de FNWI ook kennis 
heeft genomen van de White Paper Duurzaamheid. Collegevoorzitter Ten Dam benadrukt dat het on-
derwijs en onderzoek niet mag worden gehinderd. Het College is dit nu aan het onderzoeken.  290 
 
9. Cyberaanval 
De heer Lintsen doet verslag over de cyberaanval en de door de  UvA getroffen maatregelen om de 
gevolgen van deze aanval te beperken en te zorgen dat onderwijs en onderzoek zoveel mogelijk on-
gestoord doorgang kan vinden. 295 
 
Op 15 februari 2021 heeft het Security and Operations Centre (SOC)van de HvA en UvA geconsta-
teerd dat onbekende derden zich de toegang hebben verschaft tot de ICT-omgevingen van de HvA 
en UvA. De aanval werd in een vroegtijdig stadium opgemerkt door het SOC, waarna direct maatre-
gelen zijn genomen en forensisch onderzoek is gestart om deze aanval te bestrijden. Vanaf 17 febru-300 
ari 2021 heeft de UvA de stand van zaken rond deze aanval breder gecommuniceerd, omdat het ver-
moeden bestond dat er maatregelen genomen moesten worden die de continuïteit van het onderwijs 
en het onderzoek zouden kunnen raken. Er is een crisisteam ingericht samen met de HvA. De UvA 
is op dit moment nog niet zover om het teken ‘brandmeester’ te geven. Er is nog sprake van de 
hoogste staat van alertheid. Ondertussen wordt ook gewerkt aan het herstel. Omdat de aanvallers wel 305 
toegang hebben gehad tot een aantal systemen en de versleutelde wachtwoorden is alle gebruikers 
uit voorzorg gevraagd hun wachtwoord te wijzigen. Als gevolg hiervan is een aantal accounts ge-
blokkeerd wanneer de eigenaar het wachtwoord niet heeft gewijzigd. De UvA en HvA zullen bij de 
politie aangifte doen van computercriminaliteit. Daarnaast worden de aanval en de aanpak van de 
HvA en de UvA uitgebreid geëvalueerd en vinden waar nodig aanvullende onderzoeken plaats. De 310 
geleerde lessen en aanbevelingen worden na afronding van het onderzoek publiekelijk gedeeld, in 
het bijzonder met andere hoger onderwijsinstellingen. 
 

 
7 https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-onder        ne-
mingsraad/adviezen/adviezen.html; 

https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-onder%20%20%20%20%20%20%20%20nemingsraad/adviezen/adviezen.html
https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-onder%20%20%20%20%20%20%20%20nemingsraad/adviezen/adviezen.html
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De heer Lintsen kaart ook aan dat de UvA eerder deze week is opgeschrikt door het feit dat er sprake 
is van een wereldwijde kwetsbaarheid in MS Exchange. De UvA heeft daarom enkele voorzorgs-315 
maatregelen getroffen waarvan momenteel kan worden geconstateerd dat deze werken. De stand van 
zaken is voor de ICTS-medewerkers ingrijpend geweest, omdat zij sinds half februari 24/7 werken 
om alles weer up and running te krijgen. De heer Lintsen spreekt dank voor de COR uit voor de po-
sitieve woorden aan het begin van deze OV. COR-Voorzitter Van der Pol geeft aan dat de COR 
graag betrokken wil zijn bij de discussie over de evaluatie. COR-raadslid Walstra geeft aan dat het 320 
bedrijfsleven momenteel zich richt op het gebruik van generieke tools, zoals MS Office 365 en dat 
betekent dat criminelen dat ook op grote schaal aan het doen zijn. Dit is zorgelijk. De heer Lintsen 
erkent dit fenomeen en geeft aan dat daarom veel kennis van grote organisaties onderling wordt ge-
deeld. Dat neemt niet weg dat een groot aantal organisaties nog steeds wordt gezien als target.  
 325 
10. Positie promovendi 
COR-voorzitter Van der Pol deelt mee dat er een memo “Welzijn en gelijke behandeling promo-
vendi: beurspromovendi met een externe beurs” is geschreven, afkomstig van Academische Zaken 
en het Bureau van de Rector. In de OV wordt afgestemd dat de bespreking van dit onderwerp wordt 
doorgeschoven naar de volgende OV. 330 
 
12. Rondvraag en sluiting 
COR-raadslid Hille geeft aan dat zij is geschrokken van het bericht van het CvB over de CBS Cultu-
rele Barometer eerder deze week. In dit bericht werd niet specifiek vermeld welke persoonsgegevens 
zullen worden gebruikt en daarnaast kreeg zij een melding dat dit bericht een Phishing bericht be-335 
trof. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat er inderdaad een mailing is uitgegaan naar alle mede-
werkers en alumni in het kader van de CBS Barometer Culturele Diversiteit8. In het kader van de 
Phishing-melding is het belangrijk om het bericht te delen met ICTS.  
COR-raadslid Nieuwenhuizen geeft aan dat de andere kant van de snelweg vlakbij het sciencepark 
eventueel een goede locatie voor het plaatsen van een windturbine zou kunnen zijn. De heer Lintsen 340 
antwoordt dat er heel breed binnen Amsterdam wordt gekeken naar mogelijkheden en dat het nog 
maar de vraag is in hoeverre de UvA hierbij een rol zal gaan spelen. 
 
COR-voorzitter Van der Pol dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 11.05 uur. 

 345 
De 195e Overlegvergadering vindt plaats op vrijdag 16 april, 14:00-15:30 uur, via online video 

conferentie 
 

Openstaande actiepunten:  
CvB: 
n.a.v. de 194e OV d.d. 05-03-2021: 

• Collegevoorzitter Ten Dam stelt voor om de memo bij te stellen aan de hand van  de brief (COR 
21u010) van de COR en input van de decanen (Actiepunt CvB). 

• Collegevoorzitter Ten Dam deelt mee dat de COR op korte termijn een reactie van het CvB kan 
verwachten ten aanzien van een aantal brieven (COR 20u45, COR 21u03, COR 21u04, COR 
21u05) die de COR in de afgelopen 3 maanden aan het CvB heeft gericht (Actiepunt CvB). 

• Collegevoorzitter Ten Dam beantwoordt in de OV een aantal vragen uit de brief van de COR 
over Aandachtspunten uit Coronacrisis (COR 21u07). Zij geeft dat COR op korte termijn een 
schriftelijke reactie volgt (Actiepunt CvB)9. 

COR: 
• Geen. 

 
 

8 https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/onderzoek/barometer-cultu-
rele-diversiteit 
9 https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-onder        ne-
mingsraad/adviezen/adviezen.html; 

https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/onderzoek/barometer-culturele-diversiteit
https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/onderzoek/barometer-culturele-diversiteit
https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-onder%20%20%20%20%20%20%20%20nemingsraad/adviezen/adviezen.html
https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-onder%20%20%20%20%20%20%20%20nemingsraad/adviezen/adviezen.html

