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1.
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 10.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
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Mededelingen
Kennismaking met nieuw COR-lid, Thiany Ong stelt zich voor als afgevaardigde van de ACTA. Het is zijn derde termijn in de ondernemingsraad ACTA, waarvan hij twee termijnen voorzitter is geweest. Hij zal tot ongeveer 1 april 2014 in de COR zitten i.v.m. het behalen van de
pensioengerechtigde leeftijd. In de tussentijd is de OR ACTA op zoek naar iemand die voor de
rest van het termijn in de COR plaats neemt.
Een aantal afmeldingen in verband met ziekte, vakantie en onvoorziene omstandigheden.
De COR heeft een brief gestuurd waarin wederom niet wordt ingestemd met Regeling Elektronisch Toegangsbeheer (RET). Het ziet er naar uit dat er een toezegging komt over de eerste re1
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geling (Regeling Toegangsbeheer) die nooit ter instemming is voorgelegd aan de COR.
Er is een brief met toelichting op het GV besluit d.d. 20-12-2013 verstuurd aan het CvB.
De Ambtelijk Secretaris heeft een dochter gekregen.
De nieuwe Model OER (MOER) zal komende maand voorgelegd worden bij de facultaire
OR’en. In deze nieuwe MOER is het e.e.a. afgestemd met de Vrije Universiteit (VU), waaronder het aantal nakijkdagen. Bij de UvA mogen er 15 werkdagen tussen het afnemen van het tentamen en de bekendmaking van het resultaat zitten. In de nieuwe richtlijnen van de MOER is
dit naar 10 werkdagen verlaagd. Dit is voor een aantal docenten problematisch. In eerste instantie werd er bij de OR rechtsgeleerdheid verwezen naar universitair beleid, maar dan had het
naar de COR gestuurd moeten worden. De voorzitter heeft geïnformeerd en het blijkt dat het
richtlijnen betreft. Er mag dus van deze richtlijn afgeweken worden. Eventuele afwijkingen zijn
facultair en daarom wordt de MOER op dat niveau besproken. Alle COR-leden wordt aangeraden om hier op te letten als het stuk in de OR wordt besproken. Er mag van de MOER worden
afgeweken. De studenten zijn geen voorstander van het verlagen van het maximum aantal
werkdagen, zij vrezen kwaliteitsverlies. Ondanks dat het geen regels zijn, maar richtlijnen vindt
een COR-lid dat dit punt wel door de COR moet worden aangekaart want er gaat een verkeerd
signaal van uit. Een ander COR-lid stelt dat bij de examencommissies van een vakgroep ook
niet altijd duidelijk is of zo’n regeling dwingend is en of hij aangepast mag worden.
Een COR-lid meldt dat de diensten AC, FC en ICTS zijn verhuisd naar de Leeuwenburg, HvA.
Het toegangsbeheer is daar streng, bezoek moet van te voren aangemeld worden want anders
kan de verdieping waarop diensten gehuisvest is niet bereiken. Een andere optie is dat bezoek
zich meldt bij de portier.
Het DB heeft een kennismakingsgesprek gehad met bestuurders van VSNU, dat was een prettig
gesprek. De VSNU staat open voor meer gesprekken met medezeggenschap.
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Vaststelling van de verslag van de vergadering d.d. 06-12-2013

Tekstueel:
Het verslag wordt onder voorbehoud van een aantal tekstuele wijzigingen vastgesteld.
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Naar aanleiding van:
P6: Een COR-lid vraagt naar de evaluatie van de relatie met de ARBO dienst. Kan dit stuk naar de
COR worden gestuurd? De voorzitter denk dat dit wel mogelijk is. Een ander COR-lid weet dat de
Gemeenschappelijke Ondernemingsraad centrale eenheden (GOR) zich bezig houdt met de personele overheveling van de ARBO dienst UvA naar AMC. Bij behandeling van de nieuwe Service Level
Agreement (SLA) zou de COR het punt van personele overheveling bij de GOR kunnen neerleggen
voor feedback. Het COR-lid zal dit volgende week in de Overlegvergadering (OV) aankaarten en
anders zal het DB er om vragen op het volgende Agenda Overleg (AO).
P6: Het verslag van het tripartiete overleg is verstuurd (actie AS, d.d. 06-12-2013).
P6: Navraag rechten en plichten webcolleges (actie COR-leden, d.d. 06-12-2013). De FMG werkt
aan een facultaire regeling. De regeling die centraal gemaakt is, was niet werkbaar. De voorzitter
vraagt wanneer de regeling af is en of de regeling van FMG aan de andere OR’en verstuurd kan
worden? Het COR-lid denkt dat de regeling binnenkort af is want hij moet aan het begin van het
nieuwe collegejaar in gaan. Een ander COR-lid wil graag weten of het juridisch advies voor de centrale regeling webcolleges is voorgelegd aan de COR, maar dat is niet het geval. Dit stuk wordt wel
gebruikt bij het opstellen van de facultaire regelingen, daarom zou de COR dit stuk graag ontvangen
van juridische zaken ter informatie (Actie DB).
Een COR-lid vraagt of er iemand van de faculteit Rechtsgeleerdheid naar kan kijken. De voorzitter
gaat navragen bij rechten of er een expert is op dit gebied die mondeling toelichting kan geven. Als
het juridisch advies van CvB beschikbaar is, dan graag op basis van dit bestaande advies. Het zou
mooi zijn als het advies van deze experts nog mee genomen kan worden voor de facultaire regelingen die nu in de maak zijn (Actie VZ COR).
4.
Terugblik AFS en GV d.d. 20-12-2013
De voorzitter introduceert het onderwerp. Er volgt een terugblik op het proces en de besluitvorming
en vergadering zelf. Iedereen krijgt de gelegenheid om een aantal zaken te benoemen.
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De voorzitter legt uit wat het DB in aanloop en na afloop van de 51ste GV d.d. 20-12-2013 heeft
ondernomen.
Er zijn in ieder geval twee zaken rondom AFS die vrij urgent zijn en dus snel met het CvB en de
CSR besproken moeten worden. Het eerste punt met enige urgentie gaat om de voortzetting van
samenwerking tussen de bètafaculteiten en de benoeming van mevrouw Maex als decaan van drie
faculteiten. Het tweede urgente punt is de geplande nieuwbouw op Science Park voor SRON. Er zal
snel met het College en de CSR om tafel worden gegaan om bovengenoemde zaken te bespreken.
Er wordt door de voorzitter ook vooruitgeblikt op de samenwerking met de CSR. Er is onder andere
een GV Heidag gepland op 21 februari en het DB van COR en CSR gaan vaker samen vergaderen.
Op de Heidag kan onder andere besproken worden hoe de GV aan toekomstige stukken gaat werken,
waaronder het instellingsplan (IP), waar AAA onderdeel van zal uitmaken. Gezien de tijd wil de
voorzitter dit onderwerp afronden.
5.
Begroting 2014 incl. HvP
De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de commissie financiën. Het projectenportfolio
is een nieuw onderdeel. De commissie financiën moet het bestuderen. Het portfolio is nieuw en dus
een interessant onderdeel van de bespreking volgende week.
In de begroting staat dat de onderzoekscijfers in het negatief zijn gekomen, maar dit gaat begeleid
met de opmerking dat de cijfers acceptabel zijn. In de komende jaren zal gestreefd worden om de nul
te handhaven. De commissie financiën zou graag willen weten hoe dat gedaan zal worden. Dit punt
zal behandeld worden in het technisch overleg. Twee aandachtpunten bij de diensten zijn het energiebedrijf en de UB die beiden in het rood zijn gekomen. Deze punten zullen in de GOR besproken
worden. Het volgende punt heeft betrekking op de solvabiliteit. Het Huisvestingsplan (HvP) heeft
een prognose gesteld dat in 2017 solvabiliteit 30% moet zijn. Er is nu een waarschuwing gekomen
dat dit nauwelijks zal worden gehaald met daarbij de mededeling dat 20% ook een acceptabele solvabiliteit is. Dit punt zal terug komen in het technisch overleg. Verder ontbreekt de financiële paragraaf in het HvP. In het technisch overleg zal om inzage van de financiële paragraaf gevraagd worden.
Een ander COR-lid heeft naar aanleiding van de begroting enkele vragen over het beleid. In het
schema op pagina 7 wordt de personele flexschil op minimaal 25% gesteld, maar volgens de meest
recente afspraken was dat als bovengrens afgesproken. Op pagina 11 staat dat de CEDLA een unieke
positie heeft, maar het is niet duidelijk wat de unieke positie van dit instituut rechtvaardigt. Een
COR-lid antwoordt dat het instituut onder FGW en FMG valt, vanwege de tussenpositie heeft het
een uitzonderlijke positie. Volgens het COR-lid zou het instituut bij een van beide faculteiten moeten worden ondergebracht. Het COR-lid hervat de vragen aangaande beleid. Op pagina 25 staat dat
er zal worden gestreefd naar een grotere instroom voor de tweejarige researchmasters. Hier wordt de
behoefte van de arbeidsmarkt uit het oog verloren. Het lijkt er op dat er meer studenten zijn, maar zij
presteren gemiddeld slechter. Op pagina 29 worden er enkele maatregelen, zoals een investeringsstop en een vacaturestop, voor de ACTA genoemd. Het COR-lid is bezorgd dat dit de onderwijskwaliteit in gevaar brengt. Dit soort kwesties moeten ook decentraal besproken worden.
De voorzitter van de commissie huisvesting ziet een kleine wijziging ten aanzien van vorig jaar. Het
stuk is vrij uitgebreid. Het geeft inzicht in de ontwikkelingen en dat is wenselijk. Opvallend dat de
financiële paragraaf ontbreekt. Veiligheid en duurzaamheid zijn in het HvP opgenomen. Campusontwikkeling staat er in van mei-aug. In HvP moeten ook zaken staan die komend jaar in gang gezet
moeten worden, dat ontbreekt nu nog. De eisen binnenstadcampus wordt met FGW besproken, maar
dat is niet zo. Het gebeurd regelmatig dat decentraal verondersteld dat stukken centraal worden besproken en vice versa. De COR moet alert zijn op advies en inspraak.
6. I. Nabespreking Heidagen COR-CvB
Nabespreking heeft plaats gevonden tijdens de OV d.d. 13-12-2013.
II. Voorbespreking Heidagen COR-CvB
De voorzitter vertelt dat het CvB een voorstel heeft gedaan om bijvoorbeeld de tweede dag met studenten of GV VU te werken aan het overkoepelende AAA gedeelte van het IP. Hier wordt overwegend afwijzend op gereageerd.
De GV Heidag vindt voorafgaand aan de Heidagen COR-CvB plaats. Deze dag zal dan ook gebruikt
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worden ter voorbereiding op de Heidagen. Een COR-lid stelt voor om voorafgaand aan deze GV
Heidag in ieder geval een eigen standpunt in te nemen. Er wordt afgesproken om voor 14 februari
per commissie enkele bulletpoints op te stellen ter voorbereiding van de GV Heidag en de Heidagen
COR-CvB (Actie COR). De voorzitter vraagt iedereen om nog een keer naar het IP 2011-2014 te
kijken, want delen van dit IP worden overgenomen in het nieuwe IP 2015-2021.
7.
Notitie Valorisatie
De voorzitter van de commissie HRM heeft twee opmerkingen bij deze notitie. Ten eerste, actueel
en niet verwerkt, is de problematiek van opdrachtgevers die bij voorbaat Intellectueel Eigendom (IE)
rechten opeisen. Er wordt aan dit fenomeen voorbijgegaan. Dat is opmerkelijk, want er staat wel dat
in praktijk de toestemming van CvB nodig is. In praktijk gebeurt dat niet, dus daar zal volgende
week een vraag over gesteld worden. Het tweede punt betreft HRM beleid, het is wenselijk om de
fondsenwerving in mindere maten als beoordelingscriterium op te nemen. De capaciteit om geld te
vinden en aan te spreken moet maximaal aan het bureau kennistransfer (BKT) worden opdragen en
zo min mogelijk aan wetenschappelijk personeel.
Een COR-lid stelt dat het meest evidente punt van kennisbenutting onderwijs is en dat dat wel even
genoemd mag worden in de notitie valorisatie. De voorzitter antwoordt dat contractonderwijs wel
onder valorisatie valt, maar onderwijs is naast onderzoek en valorisatie een kerntaak van de universiteit.
Een ander COR-lid stelt dat kennis eigendom is van de universiteit, maar dat is niet in alle gevallen
zo. Bijvoorbeeld de definitie van nevenwerk: “Alle betaalde en onbetaalde werkzaamheden die niet
tot de universitaire functie behoren, met uitzondering van overduidelijke privéaangelegenheden”. Dit
wordt in de voetnoot nog verder geëxpliciteerd. Wat er ontbreekt aan deze uiteenzetting is het organiseren van conferenties, workshops en dergelijke. Bij een vakgroep is het niet de bedoeling dat
medewerkers deze organiseren en dat zou dus, ook volgens deze regeling, gemeld moeten worden.
Dat is geen wenselijke situatie stelt dit COR-lid.
8. I. Wijzigingen Reglement COR
De voorzitter wil technische zaken behandelen om de praktijk en het reglement met elkaar in overeenstemming te brengen. De aanpassingen zijn als volgt:
• De voorzitter wordt gekozen, de rest van het DB niet
• Duidelijkheid wat betreft leden of zitting hebbende leden.
Een COR-lid stelt dat de term vicevoorzitter art 3 lid 8 in het HR genoemd staat. Als deze functie
intern gekozen wordt, dan kan dat stuk uit het reglement. Deze aanpassing wordt meegenomen.
Op pagina 4 staat dat het jaarverslag volgens het reglement COR per collegejaar moeten worden
uitgebracht. Het voorstel om dit te wijzigen van kalenderjaar naar collegejaar heeft weinig voorstanders dus deze wijziging zal niet worden doorgevoerd.
De voorzitter vraagt of deze wijzigingen volgende week in een aanpassingsvoorstel aan het College
kunnen worden voorgelegd? Een COR-lid wil dit moment aangrijpen om in aanvulling op de wijzigingen van het COR reglement een verruiming van het begrip ‘onderneming’. De voorzitter wil eerst
de technische zaken voorleggen aan het CvB en de discussie over medezeggenschap in de Holding
wel voorleggen aan het CvB, maar niet als aanpassing reglement. Het onderbrengen van medezeggenschap in de Holding bij de COR is volgens de voorzitter geen wenselijke situatie, bovendien zal
het CvB niet akkoord gaan met het oprekken van het begrip ‘onderneming’ om op die manier medezeggenschap in de Holding te regelen. Het COR-lid wil graag doorpakken en bijvoorbeeld met de
eerdere reactie van het CvB op het advies van de COR opnieuw advies inwinnen bij Sprengers advocaten. De voorzitter wil eerst afstemming over dit wijzigingsvoorstel en besluit in overleg met de
COR-leden, om het reglement niet te agenderen voor de 136ste OV d.d. 07-02-2014 en het stuk aan te
houden tot de 137ste OV d.d. 28-03-2014.
II. Wijzigingen HR COR
De voorzitter vraagt of de COR-leden de voorstellen hebben gelezen en of iedereen zich er in kan
vinden. Alle aanwezige COR-leden kunnen zich in de wijzigingen vinden. De wijzigingen zijn aangenomen.
9.

Reglement Senaat
4

In verband met tijdgebrek wordt de bespreking van dit stuk uitgesteld naar de IV d.d. 21-03-2014.
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10.
Rondvraag en sluiting
• Piet Rodenburg: evaluatierapport van SIS, krijgt de COR dat officieel? Het staat op de website,
maar de COR moet zich er nog wel over buigen.
• Radboud Winkels: Politics Psychology Law and Economics (PPLE) (oftewel: het voormalig
Gamma College) is nu door de macrodoelmatigheidstoets van OCW. Er zijn meer dan twee faculteiten bij betrokken dus het zou naar centraal niveau getrokken kunnen worden.
Nadat de voorzitter geconstateerd heeft dat er verder geen vragen zijn, dankt hij allen voor de bijdrage en sluit hij de vergadering om 12.20 uur.
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De volgende interne COR vergadering vindt plaats op
Vrijdag 21 maart 2014, 10.00-12.00 uur, Spui 21, kamer 21
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Lopende actiepunten:

-
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COR-leden
Bulletpoints per commissie ter voorbereiding Heidagen (voor 14 februari)

DB\VZ COR:
Informeren naar mogelijkheid bij rechten om advies te geven inzake webcollege ter ondersteuning facultaire regelingen (VZ COR)
- Opvragen juridisch advies webcolleges bij CvB (DB)
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