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VERSLAG 
 
1. Opening en vaststelling agenda 45 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt ongewij-
zigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 
• Op 7 oktober jl. is er een startbijeenkomst tussen HR en de COR geweest om een nieuwe start te 50 

maken ten aanzien van de uitwerking van de HR-agenda. Hille is trekker namens de COR en 
heeft contact gelegd met Henk van den Bergh, een van de projectleiders. Er zullen wekelijkse 
bijeenkomsten georganiseerd worden, bij voorkeur op vrijdag, zodat bespreking van de vijf HR-
projecten voor de Kerst afgerond zal zijn. 

 55 
Donner komt binnen. 
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De startbijeenkomst op 7 oktober jl. is door de COR-leden over het algemeen als positief ervaren. 
Wel werd duidelijk hoe weinig kennis de projectleiders hebben van wat er daadwerkelijk speelt op 
de werkvloer. Een deel van hen was net nieuw op een HR-post. Positief is in ieder geval dat deze 60 
posities nu ingevuld zijn. 
 
Breetvelt komt binnen. 
 
• De COR heeft een instemmingsverzoek ontvangen betreffende het privacybeleid en de verwer-65 

king van persoonsgegevens. Dit wordt vanmiddag in de HRM-commissie besproken. Op dit ge-
bied spelen er diverse zaken die nauw samenhangen. Zo stond er in het CvB-verslag van 6 okto-
ber jl. dat er gewijzigd beleid is voor doorgifte van data buiten Europa als gevolg van de inwer-
kingtreding van het Privacy Shield VS-EU. De COR zal hierover geïnformeerd worden. Ook be-
looft het CvB verbetering van informatievoorziening en WBP-meldingen. Daarnaast houdt de 70 
COR zich bezig met de digitale P-processen. De voorzitter van de COR en een lid van de com-
missie HRM zijn hierover in gesprek met de directeur AC en de directeur ICTS. Enerzijds heeft 
dit te maken met informatisering en anderzijds met de menselijke kant (wie heeft inzage in de 
personeelsdossiers). De COR wordt betrokken bij verschillende stappen in de uitvoering, maar is 
nooit formeel om instemming gevraagd. Bovendien wil men nu bij vijf of zes faculteiten pilots 75 
gaan uitrollen zonder dat er een evaluatie is geweest van de pilot die bij de FNWI is uitgevoerd; 
de COR zal de betrokkenen daarop attenderen.  
Een meer algemeen punt is de vraag of de COR niet eigenlijk een commissie privacy en infor-
matisering zou moeten instellen, aangezien er steeds meer zaken op dit gebied langskomen. Af-
gesproken wordt om dit punt voor een volgende IV te agenderen (actiepunt). 80 

• Het gesprek met de secretaris van de universiteit over de facilitering van de COR-leden loopt 
nog. Ten aanzien van de facilitering van OR-leden wordt opgemerkt dat binnen de FEB een deel 
van de tijd die docenten hebben voor administratie niet wordt meegenomen in het berekenen van 
de tijd voor de OR. Bij de FGw blijkt OR-werk van onderzoekstijd afgehaald te worden. Daar-
door is er bij de OR FGw nu een ledentekort. Ook de wijze waarop de vergoeding voor OR-uren 85 
berekend wordt, is nogal vreemd, zo meldt een lid van de GOR. De COR zal dit punt aankaarten 
bij het CvB in de volgende OV. 

• De werkdagen van de ambtelijk secretaris van de COR zijn maandag, donderdag en vrijdag. De 
plaatsvervangend ambtelijk secretaris werkt één dag in de week (dinsdag en/of woensdag). 
Voorstel van de plaatsvervangend ambtelijk secretaris is dat hij met COR-leden die dat willen, 90 
irritatiepunten/paradepaardjes oppakt en deze omzet in ongevraagde adviezen. Deze adviezen 
kunnen vervolgens in de IV besproken worden en naar het CvB gestuurd worden. Het voordeel 
hiervan is dat de COR niet alleen reactief maar ook proactief werkt. De meeste COR-leden zijn 
akkoord met dit voorstel. Sommige leden zouden echter liever zien dat er prioriteit gegeven 
wordt aan het opstellen van het jaarverslag van de COR. Dit zal in het DB besproken worden 95 
(actiepunt). 

• De commissie D&D heeft haar eindrapport gepresenteerd. Dit bevat drie hoofdpunten: een Se-
naat nieuwe stijl, een charter en een online referendum in november over het besturingsmodel. 
Donner zit op persoonlijke titel in de referendumcommissie. Het is echter de commissie D&D 
zelf die afspraken maakt over de uitvoering van het referendum. De COR heeft een aantal zor-100 
gen over de uitvoering van het referendum. Kleverlaan zal deze op papier zetten en na bespre-
king van de conceptbrief in de COR, zal de definitieve versie naar de commissie D&D gestuurd 
worden (actiepunt). 

• De COR is door een medewerker van de UvA geattendeerd op het feit dat medewerkers een 
brief hebben ontvangen over wijziging van de collectieve ziektekostenverzekering. De COR zal 105 
navraag doen bij het CvB (actiepunt). 

• De COR heeft een verzoek ontvangen van de Algemene Rekenkamer om mee te doen aan een 
onderzoek naar de werking van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen op hoofd-
lijnen van de begroting en naar de voorinvesteringen. 

• Naar aanleiding van de GV van een paar weken geleden die niet kon doorgaan omdat er geen 110 
quorum was, met name van COR-zijde, attendeert de voorzitter de COR-leden op hun presentie-
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plicht. Bij verhindering dienen COR-leden zich af te melden. Verzoek aan de leden is om de 
agenda op vrijdag vrij te houden voor COR-activiteiten. 

• De voorzitter feliciteert Kleverlaan met zijn benoeming als hoogleraar. 
• Punt 5 van het 10-puntenplan van het CvB gaat over de raadpleging over de UB op de Binnen-115 

stadcampus. Afgelopen juni hebben Van Tubergen en Van der Pol een tweedaagse bijgewoond 
van de programmagroep Binnenstadcampus. Zij zijn in het najaar gevraagd om vast bij de ver-
gaderingen van de programmagroep aanwezig te zijn, in het bijzonder als het gaat over de raad-
pleging over de locatie van de UB. Van Tubergen heeft zitting in de programmagroep en Van 
der Pol in de klankbordgroep, evenals de FSR FGw en de CSR. De raadpleging is gepland voor 120 
de komende periode en wordt voorbereid door een aparte werkgroep. Van Tubergen zit in de 
programmagroep zonder stemrecht. Als er dingen zijn die hij daar vanuit de COR kan inbren-
gen, hoort hij het graag. 

 
3. Verslag van de vergadering d.d. 16-09-2016 125 
Tekstueel: 
Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. 
Naar aanleiding van: 
R. 36-78: Op voorstel van een COR-lid wordt afgesproken om het verslag wat agendapunt 2 betreft, 
uitgebreider te maken en in de volgende interne vergadering vast te stellen (actiepunt). In een vol-130 
gende interne vergadering zal ook het algemene punt ‘verslaglegging’ geagendeerd worden (actie-
punt).  
 
4. Afvaardiging plaatsvervangend lid AIEC vanuit COR 
Breetvelt is lid van de AIEC vanuit de COR. Meulemans was plaatsvervangend lid, maar aangezien 135 
hij met pensioen is gegaan, is de COR gevraagd een ander plaatsvervangend lid aan te wijzen. Be-
sloten wordt om Van Tubergen af te vaardigen. 
 
5. Voorbereiding WHW-gesprek met RvT  
a. Samenwerking/ontvlechting UvA-HvA 140 
b. Eindrapporten commissies COFH, D&D en Diversiteit 
Het is het eerste overleg met de nieuwe RvT, dus er zal ook ruimte zijn voor een korte kennisma-
king. Een COR-lid wil in het overleg met de RvT ook vragen naar de voortgang van de benoemings-
commissie voor de opvolger van de vicevoorzitter van het CvB.  
 145 
6. Voorbereiding OV d.d. 04-11-2016: 
a. UvA Q 
Afgelopen voorjaar is er een presentatie over UvA Q geweest. De COR is niet tegen het monitoren 
van de kwaliteit van het onderwijs, maar wel tegen de vorm van UvA Q. Eind mei heeft de COR nog 
een keer met de voormalig rector hierover gesproken. Twee weken geleden ontving de COR een 150 
brief over het UvA Q vakevaluatierapport voor studenten. Daarin stond dat de resultaten van UvA Q 
gepubliceerd worden op Blackboard, zonder docenteninformatie, en de vakcoördinator kan daar dan 
zijn/haar reactie bij plaatsen. Het voordeel is dat studenten zo meteen zien wat er met hun commen-
taar gebeurt. Het grootste bezwaar van de COR is dat de COR en de OR’en niet in het proces gekend 
zijn. Zelfs de decanen wisten van niks; het is alleen besproken met de CSR en FSR’en. De argumen-155 
tatie dat de vakevaluatie zonder docentgegevens wordt gepubliceerd, is bovendien flinterdun: bij 
waarschijnlijk de helft van de vakken is de evaluatie te herleiden tot docenten. De COR moet zich 
hiertegen uitspreken en zou eigenlijk moeten eisen dat het teruggedraaid wordt. 

UvA Q is destijds ook ingevoerd zonder dat de COR of OR daarover is geraadpleegd. Begin 
dit jaar is de COR een discussie over UvA Q gestart met het CvB en die is nog niet afgelopen. Voor-160 
stel van de COR aan het CvB was om een keer beter te kijken naar alternatieven voor een anonieme 
achteraf-vragenlijst. De COR is niet tegen evaluaties, maar het probleem van UvA Q is dat het ano-
niem is en achteraf, dus te laat. 
 Afgesproken wordt dat Van der Pol de bezwaren van de COR op papier zet en deze naar de 
voorzitter van de COR stuurt, zodat hij deze tijdens het agendaoverleg op maandag 31 oktober a.s. 165 
alvast aan de collegevoorzitter kan voorleggen (actiepunt). 
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b. Privacybeleid en verwerking persoonsgegevens (instemming) 
Dit stuk is te laat binnengekomen om goed te kunnen voorbereiden. De commissie HRM zal het stuk 
vanmiddag bespreken en koppelt daarna aan het DB terug hoe ze dit wil bespreken in de OV. Indien 170 
nodig, wordt het onderwerp uitgesteld tot de daaropvolgende OV. 
 
7. Voorbereiding GOV / GV d.d. 04-11-2016: Ontwerpbegroting 2017 incl. actualisatie ont-
werp Huisvestingsplan en contourennotitie ICT-projectportfolio 2017 (instemming en advies) 
De commissie Financiën heeft een aantal punten besproken met het hoofd Financiën & Control. 175 
Vanuit de COR worden de volgende punten ingebracht: 
• Loonprijscompensatie. Er is in de cao 0,8% loonsverhoging overeengekomen. Voorstel in het 

technisch overleg was om in de definitieve begroting de samenstelling van de Rijksbijdrage uit 
te leggen, zodat faculteiten kunnen zien waar de 0,8% loonsverhoging terecht is gekomen. De 
diensten krijgen dat niet op die manier, want die hebben geen Rijksbijdrage. Daar is het aanlei-180 
ding tot een verkapte bezuinigingsmaatregel: men moet efficiënter werken om de salarisverho-
ging te kunnen betalen en tegelijkertijd de diensten te kunnen blijven leveren voor het geld dat 
er normaal voor betaald wordt.  

• Op de begroting lag een voorlegger die de afwijkingen met de kaderbrief weergaf. Wat het on-
derwijsgedeelte betreft, wordt er 3,2 miljoen extra onder verschillende items ondergebracht. Dat 185 
is de grootste afwijking in de begroting t.o.v. de kaderbrief. De verwachting is dat er in de defi-
nitieve begroting iets meer duidelijkheid zal komen over de salariskosten en de wijziging van de 
m2-prijs voor de samenwerking met de VU. 

• Het zou goed zijn als de COR een keer dieper in zou gaan op het huisvestingsplan. Vanuit het 
verleden is bekend dat de financiën ontoereikend zijn om de Binnenstadcampus te renoveren en 190 
de UB te bouwen. Er zijn nog twee andere grote posten die eraan komen, namelijk de Science 
Park investering en de VU-kwestie. Het gaat om veel geld en een van de laatste stappen is dat er 
een lange termijn besluit genomen moet worden om dat grote bedrag uit te geven. De medezeg-
genschap zit daar niet dicht genoeg op. 

• De decentrale OR’en hebben hun adviezen over de begroting 2017 van de faculteit/diensten 195 
uitgebracht en strikt genomen hoort de COR die te ontvangen, zodat dit in de GV meegenomen 
kan worden bij het besluit om al dan niet in te stemmen met de UvA begroting 2017. De AS zal 
de OR’en per e-mail verzoeken om hun adviezen naar de COR te sturen (actiepunt). 

• De contourennotitie ICT-projectportfolio 2017 is summierder dan voorheen. Het bevat dit keer 
wel meer een financiële lijn, maar het beleid achter waarom deze projecten en niet andere pro-200 
jecten zijn uitgevoerd, ontbreekt juist weer. 

 
Wat de planning van de GV’s over de ontwerpbegroting 2017 op 4 en 11 november a.s. betreft, 
overlegt Donner met de CSR of beide vergaderingen inderdaad nodig zijn. Daarna informeert hij de 
AS (actiepunt). 205 
 
8. Rondvraag en sluiting 
• Wirken merkt op dat als de GV op 4 of 11 november afgelast wordt, de COR die tijd misschien 

kan gebruiken om alvast over het referendum van de commissie D&D te vergaderen.  
• Maat informeert naar de stand van zaken wat betreft de wijze van verspreiding van stukken on-210 

der COR-leden. De voorzitter geeft aan dat hij een CMS gevonden heeft en dit graag wil invoe-
ren, maar hierover moet eerst overlegd worden met de secretaris van de universiteit. Het maken 
van een afspraak met haar verloopt moeizaam. 

• Van der Pol geeft aan dat hij en Donner bij een bijeenkomst over de digitale leeromgeving zijn 
geweest. Er waren uiteindelijk twee modellen, maar die zijn nog vertrouwelijk i.v.m. de aanbe-215 
steding. Komende maand worden de besluiten genomen. 

• Tamminga meldt dat de FdG een nieuwe decaan heeft, Hans Romijn, tevens voorzitter van de 
Raad van Bestuur van het AMC.  

• Van Tubergen meldt dat Jan Dijk van de FEB bij de FdR aan de slag is gegaan als directeur be-
drijfsvoering. 220 

• Rodenburg stelt voor om aan het CvB te vragen of de maatregelen voor studiesucces (bv. 8-8-4) 
centraal geëvalueerd worden. 
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Nadat de voorzitter geconstateerd heeft dat er verder geen vragen zijn, dankt hij allen voor de bij-
drage en sluit hij de vergadering. 225 
 

De volgende interne COR vergadering vindt plaats op 
vrijdag 2 december, 10.00-12.00 uur, Spui 21, kamer 21 

 
 230 
 

Openstaande actiepunten 
 
n.a.v. de IV d.d. 26-02-2016: 
• Opstellen conceptadvies over kernafspraken diensten (Donner en Van Tubergen). 
n.a.v. de IV d.d. 02-09-2016 
• Plan maken om de COR sterker in de GV te laten mengen (Kleverlaan, Tamminga en Van der Pol). 
• CvB vragen of het mogelijk is om z.s.m. betrouwbare aanmeldcijfers voor opleidingen te voorzien 

(voorzitter). 
n.a.v. de IV d.d. 09-09-2016 
• Aanpassen gespreksnotitie verzuimbeleid (Breetvelt). 
• Advies van klankborgroep allocatiemodel doorsturen aan COR leden (Van der Pol). 
• Overleg met GOR plannen t.b.v. afstemming dossiers (voorzitter). 
n.a.v. de IV d.d. 16-09-2016 
• Brief over p-processen opstellen (Terpstra). 
• Terugkoppeling vragen over facilitering (voorzitter). 
n.a.v. de IV d.d. 28-10-2016 
• Instellen van een COR-commissie privacy en informatisering agenderen voor volgende IV (DB). 
• Bespreken werkzaamheden plaatsvervangend ambtelijk secretaris: ongevraagde adviezen opstellen 

of jaarverslag COR (DB). 
• Conceptbrief opstellen met zorgen van de COR over uitvoering referendum commissie D&D (Kle-

verlaan). 
• Navraag doen bij CvB over wijziging collectieve ziektekostenverzekering (DB). 
• Conceptverslag van vergadering d.d. 16-09-2016 uitbreiden voor wat betreft punt 2 (plv. AS); 'ver-

slaglegging' agenderen voor volgende IV (DB). 
• Bezwaren van de COR over UvA Q vakevaluatierapport voor studenten op papier zetten (Van der 

Pol) en aan CvB voorleggen (DB). 
• Decentrale OR’en per e-mail verzoeken om hun adviezen over de begroting 2017 van de facul-

teit/diensten naar de COR te sturen (AS). 
• Overleggen met CSR of GV's op 4 en 11 november beide nodig zijn; daarna AS informeren (Don-

ner). 
  


