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AGENDA 

1. Opening en verkiezing GV-voorzitter en GV-vicevoorzitter periode 2021-202225 
2. vaststelling agenda
3. Kennismaken nieuwe GV-leden en Student Assessor
4. Mededelingen
5. Vaststelling verslag

- GV120 d.d. 25-06-202130 
6. Covid-19 – laatste stand van zaken
7. GV-Instemmingsverzoek voor naamswijziging van de bacheloropleiding Econometrics
8. GV-Instemmingsverzoek voor naamswijziging van de Master Philosophy in Economics
9. Rondvraag
10. Sluiting35 

40 

Aanwezig: 
CSR: S. Bhatia, Y. Bras, A. Gilchrist, M. Jhinkoe-Rai, S. Kemper, T. Manrique Hehl, J. Moran, T. 
Riedlsperger, M. Sivolap, A. Staszak, T. Trapp, O. Abbring (ambtelijk secretaris). 

COR: E. Grassiani, O. van Tubergen, D.J. Donner, L. Torenvliet, N. Naaraat, M. Sanders, H. Kjos, 
T. Markaki, E. Pasman, G. van der Pol, N. van Woerden, R. Jonkman, N. Nagobi (ambtelijk 
secretaris).

UvA: Dikran Kassabian, Student Assessor (op de publieke tribune). 45 
Tolk: Karin van den Berg (Engelse taal). 

Afwezig: 
CSR: met bericht: N. Golovenko, S. Neumayer Toimil; 

50 COR: met bericht: H. Brand, C. Hille, L. Schaap 

Zonder bericht: - 

VERSLAG 
55 

Datum
17 september 2021 
Locatie
Doelenzaal; Universiteitsbibliotheek (Singel 425, Amsterdam Noord-Holland) 

Verslag door
Dhr. O.D.A. Abbring 

Tijd
09:30-11:10 uur 

Gezamenlijke Vergadering COR-secretariaat 

Spui 21 
1012 WX Amsterdam 

Postbus 19268 
1000 GG Amsterdam 

T 020 525 6955 
E-mail: cor@uva.nl 

Verslag 121e Gezamenlijke Vergadering 
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1. Opening en verkiezing GV-voorzitter en GV-vicevoorzitter periode 2021-2022 
CSR-voorzitter Jhinkoe-Rai opent de vergadering om 09:30 uur. 
Jhinkoe-Rai is per acclamatie aangesteld als Voorzitter van de GV. Van der Pol is per acclamatie 
aangesteld als vicevoorzitter van de GV.  
 60 
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
 65 
3. Kennismaken nieuwe GV-leden en Student Assessor 
De raadsleden van de COR en van de CSR stellen zich voor. 
 
4. Mededelingen 
Jhinkoe-Rai deelt mee dat er gister bij de plenaire vergadering van de CSR een student opgestapt is. 70 
Daarom zijn er nu 13 CSR-leden in functie. 
 
Donner deelt dat hij graag ziet dat de financiële commissies van de COR en de CSR binnenkort 
samenkomen. De voorzitter van de O&F commissie, Sukrit Bhatia neemt contact op met de 
financiële commissie van de COR om een overleg te plannen binnen een twee weken [actie]. 75 
 
Van der Pol deelt dat de COR op dit moment bestaat uit 15 leden en geeft aan dat er nog een 
afgevaardigde van de FEB aankomt, dus worden het er 16, in het voorjaar. 
 
Van der Pol deelt dat de GV op 30 augustus ingestemd heeft met de verdeling van de NPO-gelden, 80 
behalve over het deel van de psychologische hulp voor studenten. De GV wil dat er meer NPO-geld 
en ook meer geld op de reguliere begroting naar psychologische hulp voor studenten gaat. Er zal een 
gesprek plaatsvinden met vertegenwoordigers van het CvB en leden van de CSR en de COR. Donner 
stelt voor om deze delegatie te laten bestaan uit leden van de O&F commissie van de CSR en de 
financiële commissie van de COR. De invulling van deze delegatie zal ook besproken worden bij het 85 
eerste overleg tussen de O&F commissie en de financiële commissie van de COR. Kemper wil dat er 
ook een lid met de portefeuille mentale gezondheid bij de delegatie zit. Pasman geeft aan dat de 
discussie over de NPO-gelden over financiën gaat, niet over de vraag hoe de psychologische hulp 
gegeven moet worden. Dit zal door de delegatie in acht gehouden worden. 
 90 
5. Vaststelling verslag 
Het verslag van de GV van 25 juni 2021 is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
6. Covid-19 – laatste stand van zaken 95 
Kemper vraagt zich af of de GV een verzoek moet indienen om het mogelijk te maken voor 
studentenorganisaties om binnen hun kantoor niet anderhalve meter afstand te moeten houden. 
Pasman geeft aan dat de anderhalve metermaatregel binnen een paar weken vervalt. Daarom is het 
goed om te wachten op de reactie van het CvB op de wijziging van de maatregelen. Kemper geeft 
aan de wijziging van de maatregelen af te wachten. 100 
 
Torenvliet geeft aan dat de ondernemingsraad van de FEB het wil hebben over de manier waarop 
onderwijs gegeven wordt. Van Woerden geeft aan dat hij zich afvraagt of er niet toch een alternatief 
moet zijn voor de reguliere manier van lesgeven, het fysiek aanwezig zijn. Kemper geeft aan dat bij 
de FGw er een probleem is voor studenten die niet fysiek aanwezig kunnen zijn. Een commissie 105 
bekijkt op casusbasis of studenten uitgezonderd kunnen worden van de aanwezigheidsplicht. 
Daardoor duurt het lang voordat er een besluit ligt. Bras geeft aan dat hij ervaart dat het bij andere 
universiteiten makkelijker mogelijk is om van een uitzonderingsregel gebruik te maken.  
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Bij het P.C. Hoofdhuis kunnen de ramen niet open, waardoor studenten gedwongen worden om in 110 
een niet-geventileerde ruimte te zitten. De les in het P.C. Hoofdhuis wordt ook niet hybride 
aangeboden. Trapp geeft aan dat de CSR een brief ontvangen heeft van een student die lid is van The 
student disability platform. Deze student geeft aan dat het beleid met uitzonderingsmogelijkheden 
niet de gewenste uitwerking heeft. Een oorzaak is dat niet iedere onderwijzer mee wilt werken aan 
het geven van hybride onderwijs. Trapp is zelf van mening dat dit geen moment is voor een 115 
verplichte aanwezigheid. Torenvliet geeft aan dat hij wil dat de GV een ongevraagd advies schrijft 
over het afschaffen van de aanwezigheidsplicht.  
 
Jhinkoe-Rai schorst de vergadering voor 10 minuten, waarna dit onderwerp verder besproken wordt.  
 120 
Pauze  
 
Torenvliet heeft begrepen dat het CvB hybride onderwijs niet wil verplichten aan docenten. Hij stelt 
voor om als GV een ongevraagd advies op te stellen waarin de GV verzoekt om wel hybride 
onderwijs te verplichten. Van der Pol reageert dat het voor docenten extra werkdruk oplevert als 125 
hybride onderwijs aanbieden verplicht wordt. Het belangrijkste punt is dat het CvB meer aandacht 
besteed aan studenten en docenten die zich zorgen maken over de eigen gezondheid en de 
ontwikkelingen van het aantal besmettingen met Covid-19. Markaki geeft aan dat er bij de FGw een 
aantal bezorgde onderwijzers zijn die ervaren dat de onderwijsruimten te klein en niet goed 
geventileerd zijn. Docenten mogen ook geen gebruik maken van liften, want er is geen ventilatie in 130 
de lift. Docenten ervaren dat de maatregelen niet nageleefd worden. Zij stelt voor dat de GV moet 
adviseren voor een continuering van de maatregelen en specifiek de mondkapjesplicht. Pasman 
reageert dat het medisch gezien veilig genoeg is om de mondkapjesplicht los te laten.  
 
Van Woerden geeft aan dat er ruimte gemaakt moet worden door het crisisteam om maatwerk te 135 
laten plaatsvinden op lokaal niveau. Bras geeft aan dat hij bij de OC-filosofie gehoord heeft dat 
docenten daar ook extra werkdruk ervaren. Als oplossing worden de lessen met een laptop 
opgenomen en worden deze opnames gedeeld met de studenten, dit kan ook bij andere opleidingen 
gedaan worden. Van der Pol ziet dit niet als ideale oplossing, omdat het interactie hebben met 
studenten online toch anders is. Kjos geeft aan dat zij in de discussie over de maatregelen mist welke 140 
zorgplicht de UvA heeft. Op dit moment worden de maatregelen van Den Haag overgenomen. Kjos 
wil ook dat er bij de UvA ruimte is voor maatwerk. Moran geeft aan dat er bij psychologie een 
hybride vorm van onderwijs is. De docent zet een stream aan, zodat studenten zowel fysiek als 
online mee kunnen doen. Daarnaast vroeg een docent, vanwege de persoonlijke gezondheidssituatie 
of studenten een mondmasker wilde dragen en alle studenten deden dat.  145 
 
Manrique Hehl geeft aan dat bij het UCO de gevolgen van de covid-19 situatie ook besproken zijn. 
Daar is gedeeld dat er bij een anoniem onderzoek gebleken is dat de vaccinatiegraad onder studenten 
hoog is. Pasman stelt dat in een aangeleverd stuk staat dat er vereiste zijn voor ventilatie. Als blijkt 
dat dit niet nageleefd wordt, dan moet dit bij het CvB gemeld worden. Kemper stelt, omdat het 150 
onderwijs per faculteit verschilt, dat het goed is als het invullen van de maatregelen per faculteit 
bekeken wordt. Trapp stelt dat zij voorrang wil zien voor de veiligheid van studenten en dat zij vindt 
dat de financiële kosten daaraan ondergeschikt zijn. Van Woerden sluit zich aan bij de stelling dat 
uitzonderingen per situatie beoordeeld moeten worden. 
 155 
Moran leaves the meeting 
 
Markaki geeft aan dat het voor sommige lessen ook niet mogelijk is om deze online te geven. Dit 
ondersteunt het idee dat uitzonderingen per situatie beoordeeld moeten worden. 
Torenvliet trekt het voorstel om een ongevraagd advies in te dienen in.  160 
 
Jhinkoe-Rai geeft aan dat hij graag ziet dat de CSR en de COR de wijze van onderwijs met de 
terugloop van het aantal maatregelen intern bespreken, zodat het bij een volgende vergadering 
nogmaals besproken kan worden. Van der Pol geeft aan dat het ook kan dat de COR en de CSR apart 
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met een ongevraagd advies komen en die op elkaar afstemmen en dat het niet verplicht is om zo een 165 
advies als GV in te dienen. 
 
7. GV-Instemmingsverzoek voor naamswijziging van de bacheloropleiding Econometrics. 
De GV heeft een instemmingsverzoek voor een naamswijziging ontvangen. Zo een wijziging moet 
formeel door de GV bekrachtigd worden. De taak van de GV is om te controleren of het proces van 170 
de naamswijziging goed doorlopen is.  
 
Bij de reactie op het instemmingsverzoek is een kanttekening geplaatst door de medezeggenschap 
van de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Omdat er op dit moment bij de GV geen 
vertegenwoordiger van de FEB aanwezig is, vraagt de GV om input op te halen bij de FSR en OR 175 
van de FEB, met de vraag of de procedure goed doorlopen is. Hierna zal er een emailstemming 
plaatsvinden. Nafisa ondersteunt het DB van de GV om input te vragen bij de FSR en OR van de 
FEB en om een emailstemming op te zetten voor de naamswijziging van de bacheloropleiding 
Econometrics [actie]. 
 180 
8. GV-Instemmingsverzoek voor naamswijziging van de Master Philosophy of Economics 
Donner geeft aan dat er bij dit instemmingsverzoek geen kanttekeningen zijn geplaatst bij de 
naamswijziging. Daarom stelt hij voor om over deze naamswijziging een stemming te laten 
plaatsvinden. 
 185 
Naaraat geeft aan dat hij het raar vindt dat met dit verzoek wel ingestemd wordt, maar dat bij de 
vorige aanvraag geen stemming plaats kan vinden. Pasman geeft aan dat beide situaties niet te 
vergelijken zijn, omdat er bij de naamswijziging onder het vorige agendapunt een kanttekening was 
van de lokale medezeggenschap en bij de naamswijziging onder dit agendapunt is dat niet het geval.  
 190 
Jhinkoe-Rai concludeert dat er geen bezwaar is tegen het per acclamatie instemmen van het verzoek 
tot naamswijziging van de Master Philosophy of Economics. Daarmee is de naamswijziging 
ingestemd. 
 
9. Rondvraag 195 
Pasman verzoekt dat de commissies van de CSR en de COR om frequent contact houden.  
De ambtelijk secretarissen delen de contactinformatie van de voorzitters van de commissies van de 
CSR en de COR met elkaar [actie]. 
 
 200 
10. Sluiting 
Jhinkoe-Rai sluit de vergadering om 11:09. 
 
Openstaande actiepunten GV 
210917-01 De voorzitter van de O&F commissie, Sukrit Bhatia neemt contact op met de 205 

financiële commissie van de COR om een overleg te plannen binnen een twee 
weken.  

210917-02 Nafisa ondersteunt het DB van de GV om input te vragen bij de FSR en OR van de 
FEB en om een emailstemming op te zetten voor de naamswijziging van de 
bacheloropleiding Econometrics. 210 

210917-03 De ambtelijk secretarissen delen de contactinformatie van de voorzitters van de 
commissies van de CSR en de COR met elkaar. 


