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VERSLAG
1. Opening en vaststelling agenda
GV-voorzitter Hol opent de vergadering om 10:05. Voor het opstellen van het verslag wordt de
videovergadering opgenomen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
Het DB van de COR heeft om 12:00 uur een andere afspraak en daarom wordt aangekondigd in de
GV door GV-voorzitter Hol dat, indien de GV langer mocht duren, 3 van de 4 DB-leden en CORAS Nagobi om 11:55 deze GV zullen verlaten. CSR-AS Abbring zal vanaf dat moment het notuleren
overnemen.
3. Vaststelling Verslagen
GV113 d.d. 04-09-2020
Tekstueel: In de GV is besproken dat het GV-leden vrij staat om schriftelijke voorstellen van
tekstuele aard te kunnen doen, nadat de GV het verslag tijdens de GV heeft vastgesteld, maar
voordat de definitieve versie is gepubliceerd op de website van de UvA. In de GV wordt afgestemd
dat voor dit verslag GV-lid Donner naderhand voorstellen van tekstuele aard zal e-mailen aan
cor@uva.nl.
Inhoudelijk: naar aanleiding van:
• P. 2, r. 59-60, in de GV is afgestemd dat deze tekst moet worden vervangen door de volgende
tekst: “wordt gestart met de verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter van de Gezamenlijke
Vergadering 2020-2021. In de GV is bij acclamatie besloten dat de CSR-voorzitter van de CSR
Nina Hol de voorzitter van de GV en COR-voorzitter Van der Pol de vicevoorzitter van de GV
zullen zijn.”
• P. 3, r. 125, wordt door GV-lid Steenmeijer gesproken over een Fairplay-agreement. Op
verzoek van GV-lid Donner zal dit document worden gedeeld met de leden van de GV.
• P. 4, r. 149 wordt door GV-lid Huygens gesproken over Sociale onveiligheid. In de GV wordt
besloten dat deze tekst (driemaal in de hele tekst) moet worden gewijzigd naar: “problemen met
Sociale Veiligheid.”
• P. 5, r. 220, GV-lid Grassiani vraagt of COR-AS Nagobi haar input (die zij per e-mail aan AS
Nagobi heeft verstuurd) heeft verwerkt in het verslag. AS-Nagobi antwoordt bevestigend dat de
volgende tekst in het verslag is toegevoegd: “GV-lid Grassiani vertelt daarnaast dat zij deel
uitmaakt van de sounding board van de Task force Sociale Veiligheid van de UvA en het
diversiteitsportfolio beheert.” De GV is akkoord met deze toevoeging.
• P. 7, r. 220, actiepunt: In de GV is afgestemd dat het onderwerp Duurzaamheid en een in te
plannen overleg met de betrokken commissieleden c.q. fileroller-leden van de GV over het
onderwerp Duurzaamheid een agendapunt zal zijn op de eerstvolgende GV. GV-lid Pasman riep
tijdens de GV, de GV-CSR-leden van Financiën op ook aan te haken voor dit overleg, nu
Duurzaamheid en Financiën communicerende vaten zijn. Dit actiepunt staat nog open.
Het verslag wordt onder voorbehoud van de tekstuele wijzigingen van GV-lid Donner en
bovengenoemde wijzigingen gewijzigd vastgesteld.
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Ambtelijk secretaris deelt mee dat de verslagen GV112 d.d. 03-07-2020, GV111 d.d. 26-06-2020 en
GV110 d.d. 05-06-2020 nog niet gereed zijn. GV-voorzitter Hol geeft aan dat de vaststelling van
deze verslagen daarom zullen worden geagendeerd voor de eerst volgende GV.
De GV wordt kort onderbroken omdat is gebleken dat er technische problemen zijn met de
verstaanbaarheid van de Engelse vertaling van de GV. Een belangrijke oorzaak van deze technische
problemen valt te wijten aan het gebrek van het niet kunnen doen van een goede soundscheck omdat
de fluistertolk en vergaderdeelnemers onvoldoende tijd hebben gehad om een soundcheck te doen,
doordat de videovergadering 5 minuten voor aanvang open is gezet. GV-voorzitter Hol deelt mee
dat op korte termijn AS Nagobi voor aanvang van de eerstvolgende G(O)V een kort overleg zal
initiëren met de Engelstalige vergaderdeelnemers en de fluistertolk, om best practices voor digitale
simultane vertaling te onderzoeken, te evalueren en te bewerkstelligen. Daarnaast wordt in de GV
aangekondigd dat de Engelstalige deelnemers voortaan minstens 20 tot 30 minuten voor aanvang
van de G(O)V dienen te beginnen en de Nederlandstalige deelnemers 10/5 minuten voor aanvang.
Op deze wijze kunnen problemen voor aanvang in plaats van tijdens de vergadering worden
opgelost.
4. COVID-19 – Stand van zaken
(UvA)-nieuws en Capaciteit gebouwen, evalueren & wat laat de praktijk zien
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GV-voorzitter Hol deelt mee dat de door de regering eerder deze week afgekondigde maatregelen
niet direct consequenties hebben voor de studenten en medewerkers van de UvA. Tentamens blijven
vooralsnog digitaal afgenomen worden en het hybride onderwijs en onderzoek kan in dezelfde vorm
doorgang blijven vinden. Van een mondkapjesplicht is nog geen sprake. Raadslid Grassiani wil van
de GV-leden uit de CSR weten hoe zij hier tegenaan kijken. GV-voorzitter Hol antwoordt dat de
CSR deze ochtend een stemming heeft gehouden over de vraag of de CSR actief zal gaan deelnemen
aan het protest tegen het online onderwijs, dat vandaag plaatsvindt. 1 De uitkomst van deze stemming
is dat de CSR hieraan niet actief zal deelnemen, de meerderheid van de CSR steunt dit protest niet.
De heer Van Beek betoogt dat de UvA is ingericht op de 1,5-meter-afstand-maatschappij en om deze
reden heeft het verplicht stellen van mondkapjes geen meerwaarde want het levert bijvoorbeeld niet
meer ruimte capaciteit op. Daarnaast dient het hoger onderwijs zich niet te vergelijken met het
voortgezet onderwijs, mede omdat het voortgezet onderwijs extra geld van het Rijk krijgt om
bijvoorbeeld de ventilatie op orde te krijgen.
GV-leden Grassiani, Brouwer en Huygens geven aan dat 1,5-meter-afstand-regel op papier een
goede regel lijkt, maar dat de praktijk binnen de UvA-gebouwen een ander beeld laat zien.
GV-lid Grassiani heeft meerdere malen gesignaleerd dat het voor een aantal studenten niet altijd
even duidelijk is wanneer iemand thuis moet blijven en dat leidt tot gevaarlijke situaties. Daarnaast
lijkt het alsof jongere docenten gepusht worden om les te geven op locatie en dat is heel zorgelijk.
Het lesgeven op locatie zou beter gefaciliteerd moeten worden, bijvoorbeeld door middel van het
aanbieden van camera’s zodat er meer livestreams mogelijk zijn.
GV-lid Brouwer geeft hierbij aan dat bij de ingang van sommige collegezalen, zoals bijvoorbeeld
op de OMHP, het onmogelijk is om 1,5-meter-afstand te houden. Het maakt hierbij niet uit of het om
20 studenten of om 100 studenten gaat.
GV-lid Huygens geeft aan dat zelfs aan handhaving moet worden gedacht als passende extra
maatregel.
GV-lid Walstra geeft aan dat bij de FNWI voldoende mogelijkheden worden geboden om het
hybride onderwijs te faciliteren. Elke faculteit heeft een andere aanpak concludeert GV-lid Huygens
en pleit hierbij voor een centralere aanpak. Nu is er nog steeds heel veel onduidelijk en dat is niet
alleen zorgelijk, maar ook gevaarlijk.
GV-lid Steenmeijer geeft aan dat komen naar de campus zou moeten geschieden op basis van
vrijwilligheid. Hij pleit bovendien voor het verplicht stellen van het dragen van mondkapjes binnen
1

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2350688-de-uitzending-van-2-oktober-studenten-protesteren.html
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UvA-gebouwen zolang eenieder zich in de wandelgangen begeeft en niet achter een werkplek zit of
staat. Het dragen van mondkapjes heeft alleen nut als iedereen het doet en daarom is het verplicht
stellen ervan noodzakelijk.
GV-lid Sluijs geeft aan dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel en dat het dragen van een
mondkapje een situatie niet direct veiliger maakt. Schijnbaar houdt een kleine groep studenten zich
binnen de UvA-gebouwen wel aan de regels, maar zodra ze buiten zijn gaan deze studenten toch
dichtbij elkaar staan. Als dit gedrag niet beter wordt bestaat er een risico dat het onderwijs op locatie
gestaakt wordt. Binnen de ACTA worden zulke maatregelen nu overwogen. Daarom is het
belangrijk om te onderzoeken hoe je bepaald gedrag op de campus op effectieve wijze kan
veranderen. Daarnaast is het belangrijk dat men weet hoe je veilig een mondkapje dient te dragen.
GV-lid Brouwer geeft aan dat het echt belangrijk is dat er op meer wordt ingezet dan alleen de
1,5-meter-afstand-maatregel. Als je kijkt naar wat er nu bekend is over Covid-19 is het bekend dat
1,5-meter-afstand alleen niet voldoende is. Desnoods worden studenten getraind over hoe zij veilig
een mondkapje dienen te dragen.
GV-lid Kjos geeft aan dat docenten sneller geneigd zullen zijn om op campus les te geven als er
bijvoorbeeld een mondkapjesplicht komt en meer toezicht op naleving van de
veiligheidsmaatregelen.
GV-voorzitter Hol geeft aan dat de conclusie van deze discussie moet zijn dat het de aanbeveling
dient dat er een mondkapjesverplichting komt binnen de UvA-gebouwen, omdat de nood nu eenmaal
hoog is en daarom alle beetjes die helpen moeten worden toegepast. De COR en de CSR zullen deze
discussie blijven voortzetten en van gedachten wisselen zo lang als dat nodig is. Op de volgende GV
zal worden bekeken of een advies moet worden opgesteld over de besproken zorgen.
5. Centraal stembureau (CSB)
GV-voorzitter Hol deelt mee dat er tijdens de CSR-verkiezing die dit jaar plaatsvond een aantal
zaken niet goed zijn gegaan. Deze zaken waren dermate ernstig en om deze reden is dit onderwerp
geagendeerd. Het is belangrijk dat er verbeterslagen zullen worden gemaakt met het oog op de ORverkiezingen en de verkiezingen van de studentenraden van komend jaar, zodat de fouten van dit
jaar en voorgaande jaren niet zullen worden herhaald.
GV-vicevoorzitter Van der Pol geeft aan dat de COR daar hetzelfde over denkt. Momenteel zijn er
gesprekken gaande met het CSB, de voorzitters en de ambtelijk secretarissen van de lokale
ondernemingsraden en de COR om problemen rond de medezeggenschapsverkiezingen te
bespreken. Daarnaast is het ook belangrijk dat de COR en de CSR in gesprek hierover gaan met het
CvB.
6. Samenwerking Huawei-UvA-VU
GV-voorzitter Hol deelt mee dat de CSR een stemming houdt over de samenwerking van de UvA
met Huawei en de VU, welke openstaat tot vandaag 12:00 uur. Daarna zal door de CSR worden
besloten tot welke actie deze zal overgaan. GV-lid Saidi is de trekker van dit dossier binnen de CSR,
maar hij is afwezig vandaag. Wel heeft hij eerder telefonisch contact gehad met GV-lid Walstra uit
de COR. GV-voorzitter Hol wil graag weten wat uit deze gesprekken is voortgekomen.
GV-lid Walstra licht toe dat hij de indruk heeft dat de COR en de CSR op dit vlak op dezelfde lijn
zitten. GV-lid Van Tubergen merkt op dat de UvA een centrale ethische commissie heeft, 2 maar dat
deze slapende is. GV-lid Walstra geeft aan dat het daarom een goed idee zou zijn om die ethische
commissie nieuw leven in te blazen. De leden van de CSR en de COR kunnen samen een GVwerkgroep vormen, die zich alvast bezig gaat houden met het schrijven van een ongevraagd advies
over dit dossier.
GV-lid Huygens merkt op dat de GV niet uit het oog moet verliezen dat de Huaweisamenwerking, een samenwerkingsverband is aangegaan met een gelieerde partij – oftewel uit de
Holding van de UvA. De vraag is in hoeverre de medezeggenschap strekt tot dit soort partijen.

2

De Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie (AIEC).
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GV-lid Brouwer antwoordt dat de aangestelde promovendi voor dit onderzoek niet tot de Holding
behoren, maar dat zij worden aangesteld door de UvA. Of dit ook geldt voor senior promovendi is
onduidelijk.
Daarnaast is het onderwerp “wetenschappelijke integriteit” niet een onderdeel van de portefeuille
van de ethische commissie, vermeldt de heer Van Beek.
Om deze reden is het belangrijk om in het ongevraagde advies om een verruiming te vragen,
zodat dit onderwerp kan worden meegenomen door die ethische commissie, benadrukt GV-lid
Brouwer. Een ander onderdeel van het advies houdt in dat een sponsor verplicht moet worden
voorgelegd aan een UvA-brede ethische-commissie. Alleen op deze wijze kunnen dit soort
samenwerkingsverbanden effectief worden getoetst.
GV-vicevoorzitter Van der Pol concludeert dat de COR en de CSR op korte termijn een ongevraagd
advies zullen gaan schrijven over de vraag hoe de UvA-brede ethische commissie beter kan
functioneren. GV-voorzitter Hol en GV-vicevoorzitter Van der Pol komen hier over het vervolg op
terug op de eerst volgende GV (Actiepunt GV-voorzitter Hol en GV-vicevoorzitter Van der Pol).
7. ICTS-zaken – Office 365
GV-lid Walstra licht toe waarom dit een GV-onderwerp is terwijl het in beginsel alleen de
medewerkers van de UvA aangaat. Door de invoering van het Office 365 pakket heeft het CvB een
groot deel van zijn infrastructuur aanbesteed aan Microsoft. Dit hoeft niet per se slecht te zijn. Deze
trend is zichtbaar bij meer universiteiten. De medezeggenschap heeft bij de invoering van Microsoft
Office 365 in ieder geval succesvol kunnen bepleiten om Surfdrive bij de UvA in de lucht te blijven
houden. Op deze wijze houden medewerkers nog een aantal opties. GV-lid Walstra legt uit dat het
grote probleem onder meer is dat ICTS c.q. het CvB onvoldoende tekst en uitleg heeft gegeven over
de invoering van Office-365. De overleggen die er tot nu toe zijn geweest waren niet voldoende. En
daarnaast moeten vraagtekens zetten bij de veiligheid van dit pakket. GV-leden Brouwer en
Rodenburg beamen wat GV-lid Walstra heeft gezegd.
GV-Brouwer licht vervolgens ook andere zorgen toe. Het office 365 pakket is behoorlijk invasief
op computers die de UvA in eigen beheer heeft. Door het installeren van MS Intune, onderdeel van
het Office 365 pakket, krijgt de administrator toegang en rechten over de gehele pc. Dit brengt onder
meer mee dat de administrator weet welke (privé-)apps iemand op de pc in eigen beheer gebruikt en
in de ergste gevallen kan de administrator de pc wissen. MS Intune maakt een behoorlijke inbreuk
op de privacy op de laptops en pc’s van UvA-medewerkers die in eigen beheer zijn. GV-lid Brouwer
wil weten of de GV-leden uit de CSR deze zorgen ook delen.
GV-voorzitter Hol, GV-lid Steenmeijer, GV-lid Hotamis en GV-lid Koba geven aan dat ze deze
problemen niet herkennen met betrekking tot Office 365, maar dat deze eerder overeenkomen met de
door de CSR geuite bezwaren over Proctorio Software. GV-voorzitter Hol geeft aan dat over de
Proctoring-zaak, de CSR nog steeds wacht op een uitspraak van de rechter (in hoger beroep). 3
GV-lid Hotamis geeft aan dat zijn ervaring in het AMC is dat het AMC de 2-staps authenticatie
in eigen beheer houdt. MS Intune is hem niet bekend.
GV-lid Koba vraagt of deze problematiek ook te maken heeft met de ansichtkaarten over ICTSbeveiliging die alle medewerkers onlangs hebben ontvangen per gewone post, te maken heeft. GVlid Brouwer antwoordt dat het daar gedeeltelijk mee te maken heeft.
GV-voorzitter Hol trekt de conclusie dat het goed zal zijn als de CSR eerst zelf op hun interne
vergadering de benoemde issues omtrent Office 365 zullen gaan bespreken en dat de CSR daarover
een terugkoppeling zal gaan geven aan de COR.
8. Duurzaamheid / Routekaart energietransitie (o.v.b.)
GV-voorzitter Hol geeft aan dat het vergaderstuk de Routekaart energietransitie een nieuw
vergaderstuk is en doet hierbij de mededeling dat de CSR nog niet in de gelegenheid is geweest om
hierover intern te oordelen.
GV-lid Walstra illustreert door middel van voorbeelden dat er behoorlijk wat haken en ogen aan
dit document zitten. Uit het document blijkt bijvoorbeeld ook dat de focus op huisvesting ligt in
3

https://www.folia.nl/actueel/139358/studentenraden-in-hoger-beroep-tegen-uva-in-proctoringzaak
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relatie tot energiebezuiniging en CO2-uitstootvermindering. Onder verwijzing naar een artikel uit het
NRC, over energie slurpende data-centra in het Wieringermeer, zouden de getallen uit het document
hele andere, minder positieve cijfers laten zien, als ook het energie verbruik van de datacenters van
de UvA in deze tabellen zouden worden opgenomen. Men kan zich afvragen hoe reëel deze
benoemde doelstellingen zijn in dat opzicht.
GV-voorzitter Hol geeft aan dat de routekaart energietransitie ook onderdelen betreft van de
begroting. Het zou daarom goed zijn dat het samenwerkingsverband van de financiële commissies
van de COR en de CSR dit agendapunt nader onder de loep neemt.
9. GOV 30-10-2020 Begroting (o.v.b.)
GV-lid Donner geeft een toelichting over het Kaderbrief- en begrotingsproces. Dit Hoofdstuk is
uitgelegd op pagina 41 en 42 van de Kaderbrief 2021. Het is hoofdzaak dat de financiële commissies
van de COR en de CSR op korte termijn bij elkaar komen om te overleggen over de Begroting 2021,
welke begin volgende week door het CvB aan de GV zal worden gecommuniceerd als
instemmingsverzoek en adviesverzoek, naar verluid in zowel de Nederlandse als de Engelse taal. Het
is hierbij van belang dat tijdens dat overleg een inventarisatie wordt gemaakt van de verwachte te
verwachte knelpunten. Ook is het noodzakelijk dat de GV alle adviezen van de decentrale raden over
hun begroting verzamelt voordat ze haar advies en instemming zal kunnen geven. Een ander
onderdeel van dit traject is de financiële training over het begrotingsproces, welke zal gaan
plaatsvinden op d.d. 16 oktober 2020 en bedoeld is voor de GV en alle financiële commissies van de
raden. Hierbij is ook aan Erik Boels (FP&C UvA) het verzoek gelegd dat deze training ook in het
Engelse te volgen zal zijn.
10. Rondvraag en sluiting
GV-lid Walstra geeft aan dat er voortaan een tijdsindeling op de agenda zal moeten komen, zodat
naar evenredigheid en belangrijkheid van onderwerpen, de tijd in de GV efficiënter en constructiever
zal worden besteed dan dat dat tijdens deze GV het geval was. GV-lid Grassiani geeft aan dat een
tijdsindeling kan helpen, maar dat het nog belangrijker is dat GV-voorzitter Hol wat assertiever zal
zijn in het geven van het woord aan een GV-lid zodra een discussie off-topic lijkt te gaan of niet
ergens toe leidt. GV-lid Grassiani begrijpt dat het voor de kersverse voorzitter van de GV even
wennen is om hierin wat harder op te treden, maar benadrukt dat het ook belangrijk is dat bij de
bespreking van elk agendapunt goed in het achterhoofd gehouden moet worden :
1. hoeveel tijd aan een agendapunt besteed zal worden;
2. niet uit het oog te verliezen wat de kern van de zaak is; en
3. wat de GV wil bereiken met de bespreking van een bepaald onderwerp; zodra een onderwerp
wordt aangekondigd of ingediend, de vraag in de GV wordt gesteld of de GV vindt of daar iets mee
moet worden gedaan als GV.
GV-lid Brouwer wil weten wie namens de CSR deel uitmaken van de Commissie van het
Universiteitsreglement. GV-voorzitter Hol antwoordt dat zijzelf en GV-lid Steenmeijer. GVvoorzitter Hol treedt hierbij op als back-up, omdat zij rechten studeert, en dit wel eens handig kan
zijn.
GV-voorzitter Hol dankt allen voor hun bijdragen en sluit de vergadering om 12.10 uur.
Openstaande actiepunten GV
n.a.v. de IV d.d. 04-09-2020
• Op verzoek van GV-lid Huygens zal AS-COR Nagobi de lijst met aanbevelingen en
belangrijke punten rondom Sociale Veiligheid delen met de GV (Actiepunt AS-COR
Nagobi).
Dit zal worden gedeeld voor de GV waarbij het rapport van de externe commissie Sociale
Veiligheid wordt geagendeerd.
• De problematiek rond Covid-19 is een blijvend agendapunt totdat situatie niet meer ernstig
is / genormaliseerd (Actiepunt AS Nagobi).
Dit loopt
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In de GV is afgestemd dat het onderwerp Duurzaamheid en een in te plannen overleg met de
betrokken commissieleden c.q. fileroller-leden van de GV over het onderwerp
Duurzaamheid een agendapunt zal zijn op de eerstvolgende GV. GV-lid Pasman riep tijdens
de GV van d.d. 04-09-2020, de GV- leden van Financiën op ook aan te haken voor dit
overleg, nu Duurzaamheid en Financiën communicerende vaten zijn.
Dit actiepunt staat nog open.
n.a.v. de IV d.d. 02-10-2020
• In de GV is afgestemd dat de COR en de CSR op korte termijn een ongevraagd advies
zullen gaan schrijven over de vraag hoe de UvA-brede ethische commissie beter kan
functioneren. GV-voorzitter Hol en GV-vicevoorzitter Van der Pol komen hier over het
vervolg op terug op de eerst volgende GV (Actiepunt GV-voorzitter Hol en GVvicevoorzitter Van der Pol).
•
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