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Aanwezig: J. Bekkenkamp, I. Breetvelt, W. Caron, D.J. Donner, E. Gonzalez, C. Kleverlaan, M. 
Koster, J. Maat, B. Ó Nualláin (voorzitter), E. Pasman, P. Rodenburg, O. van Tubergen, J.J. Wirken, 
E. Moors (ambtelijk secretaris/verslag) 
Afwezig met bericht: C. Hille, G. van der Pol, M. Terpstra  35 
Afwezig zonder bericht: - 
                           
VERSLAG 
 
1. Opening en vaststelling agenda 40 
Voorzitter Ó Nualláin opent de vergadering om 10.02 uur en heet iedereen van harte welkom. De 
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 

• Er wordt melding gedaan van de afwezigen met bericht. 45 
• De informatiebijeenkomst over het nieuwe gebouw voor Artificial Intelligence op het Scien-

ce Park wordt gehouden op 26 april op het REC.  
• Raadslid Pasman sluit graag aan bij de commissie Financiën. Er zijn geen bezwaren vanuit 

de raad. Het zal worden gemeld aan de bestuurder.  
• De Dag van de Medezeggenschap wordt gehouden op 15 mei in de Jaarbeurs Utrecht. De 50 

uitnodiging is reeds per mail gestuurd.  
• Op 13 april vond een tweede informatiebijeenkomst plaats over de AVG. Hierbij waren, 

naast leden van de COR en CSR, de projectleider AVG, het hoofd Juridische Zaken en de 
privacyjurist aanwezig. Er zijn zorgen geuit over het rooskleurige beeld over de UvA en de 

Datum 

20 april 2018 
Locatie 

Maagdenhuis, kamer 21 
 

 

 
 
 

Verslag door 

E.B.I. Moors 
Tijd 

10.00-12.00 uur 

Centrale Ondernemingsraad UvA 
 

COR-secretariaat 
   

Spui 21 
1012 WX Amsterdam  

Postbus 19268 
1000 GG Amsterdam 

 
T 020 525 6955 

E-mail: cor@uva.nl 

Verslag interne COR-vergadering 
 



 2 

AVG dat de projectleider in de Folia heeft geschetst. Verder is er gesproken over de inzet op 55 
bewustwording.   
Raadslid Van Tubergen geeft aan dat de bewustwording ook ethiek en integriteit betreft. Hij 
heeft dit aangekaart bij de AIEC en die heeft aangeboden te willen bijdragen als er vragen 
zijn. Raadslid Donner vraagt of dit in een toekomstige vergadering apart kan worden gea-
gendeerd. Leden van de AIEC kunnen dan worden uitgenodigd. Raadslid Van Tubergen 60 
stelt voor om het in een vergadering te hebben over bestuurlijke integriteit.  

• Raadsleden Maat en Donner waren op 10 april aanwezig bij een overleg met Academische 
Zaken en enkele CSR-leden over de kwaliteitsafspraken voor de middelen uit de Wet Stu-
dievoorschot. Er zijn zes globale thema’s gedefinieerd voor de besteding van de middelen. 
De inhoudelijke discussie over de besteding zal in het najaar worden gevoerd vanwege de 65 
nieuwe COR en CSR die in september van start gaan. De verwachting is dat het dan terug-
komt in de kaderbrief 2020. Voordat er echter wordt gesproken over de precieze besteding, 
moeten er op korte termijn procesafspraken worden gemaakt. 
Raadslid Maat geeft aan dat vanwege de doelmatigheidskorting er de eerste jaren niet daad-
werkelijk meer geld naar de universiteit zal gaan. Volgens de VSNU zullen universiteiten 70 
pas na 2021 daadwerkelijk meer geld krijgen. Verder zal de NVAO toetsen of de middelen 
goed worden besteed. Als dat niet zo blijkt te zijn, dan kunnen universiteiten na een waar-
schuwing de middelen worden ontzegd. 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat de kwaliteitsafspraken voor de volgende IV worden ge-
agendeerd. 75 

• Op 10 april was er ook een overleg met Huisvestingsontwikkeling om het vierde kwartaal 
van 2017 en de stand van zaken te bespreken. Raadsleden Van Tubergen en Donner waren 
hierbij aanwezig. Er is gesproken over de nieuwe naam van de Binnenstadscampus, name-
lijk het Universiteitskwartier. Verder loopt de bouw van de UB voorspoedig. Er is gekozen 
om de bouwbewegingen in de binnenstad in verschillende fasen uit te voeren, aangezien elk 80 
gebouw eigen uitdagingen met zich meebrengt. Vanuit de COR is benadrukt dat er goed 
moet worden gecommuniceerd met de betrokken omwonenden en medewerkers. Huisves-
tingsontwikkeling heeft toegezegd hier aandacht aan te besteden. Verder wordt er gekeken 
naar een nieuw gebouw op het REC waarin onder meer een grote collegezaal zal zijn. Het 
plan voor een nieuwe collegezaal stond in het Huisvestingsplan en daar heeft de GV mee in-85 
gestemd. De volgende stap is een bouwvergunning aanvragen. Er moet wel rekening worden 
gehouden met de buurtbewoners. Het is overigens nog de vraag wat er wordt gedaan met de 
gebouwen JK en P. JK heeft asbest wat moet worden verwijderd. Voor beide gebouwen zijn 
echter nog geen plannen opgenomen in het Huisvestingsplan.  
Raadslid Caron vraagt waar de medewerkers die nu in de Leeuwenburg werken, heen zullen 90 
verhuizen. Raadslid Donner antwoordt dat deze verhuizing niet in het Huisvestingsplan van 
dit jaar is opgenomen. Eerst zal de verhuizing van de medewerkers werkzaam in het Maag-
denhuis plaatsvinden.  

• Op 11 april was er een overleg over de nieuwe VPN met ICTS. Hierbij waren raadsleden 
Donner, Terpstra, Caron en Ó Nualláin aanwezig. ICTS neemt de input van de COR mee.  95 

• Op 19 april was er een bijeenkomst over de aanbesteding van de schoonmaak. Raadsleden 
Terpstra en Donner waren hierbij aanwezig. Er is toegezegd dat de COR betrokken zal wor-
den bij de aanbesteding. Over een maand is een vervolgafspraak gepland.  

• Er kan nog tot en met vandaag worden gestemd voor de OR-verkiezingen. Er zijn klachten 
dat het stemmen technisch moeilijk gaat. Ook is er geklaagd dat gegevens van medewerkers 100 
naar Groningen worden gestuurd. 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat er vorig jaar al kritiek is geuit op een aantal punten 
rondom de OR-verkiezingen. Raadslid Breetvelt merkt op dat een eventuele lage opkomst 
het gevolg kan zijn van de slecht functionerende techniek. De raad besluit om een brief te 
schrijven waarin wordt gevraagd wat er is gedaan met de eerdere kritiek. Voorzitter Ó Nu-105 
alláin zal een conceptbrief schrijven (actiepunt). Raadslid Van Tubergen geeft aan dat het 
advies van de werkgroep Sterke Medezeggenschap in de brief kan worden genoemd.  

• Het DB zal op korte termijn bijpraten met mevrouw Hooge, het RvT-lid met speciaal ver-
trouwen van de medezeggenschap. Tijdens dit gesprek zullen de problemen rondom de ver-
kiezingen worden genoemd.  110 
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3. Verslag van de vergadering d.d. 23-03-2018 
Tekstueel: 
Het verslag wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld. 
 115 
Naar aanleiding van: 

• P. 6, eerste actiepunt: raadslid Breetvelt geeft aan dat ze 23 april een telefoongesprek over 
de kosten van het juridisch advies heeft. 

• P. 6, tweede actiepunt: raadslid Gonzalez zal een brief schrijven. 
• P. 6, derde actiepunt: het DB pakt dit op.  120 
• P. 3, vierde actiepunt: voorzitter Ó Nualláin werkt aan een brief.  

 
4. Privacybeleid en Reglement cameratoezicht 
Raadslid Gonzalez geeft aan dat de instemmingsverzoeken met bijbehorende stukken begin april zijn 
ontvangen. Om de verzoeken goed te kunnen beoordelen is specialistische kennis nodig. Een kosten-125 
raming voor een juridisch advies is als vergaderstuk bijgesloten.  
 
Raadslid Wirken vraagt hoe Wárlám Legal in beeld is gekomen. Raadslid Gonzalez antwoordt dat 
deze jurist de provincie Noord-Holland heeft geadviseerd over het Privacybeleid evenals verschil-
lende grote kantoren. Een fijne bijkomstigheid is dat de jurist al heeft aangegeven dat ze beschikbaar 130 
is en bereid is om te adviseren.  
 
De raad besluit juridisch advies in te winnen. De jurist zal worden gevraagd wat de bedenkingen zijn 
bij instemming.  
 135 
De raad bespreekt dat vanwege het inwinnen van het juridische advies er meer tijd nodig zal zijn om 
een besluit te nemen over beide instemmingsverzoeken. Raadslid Maat geeft aan dat een reactieter-
mijn van zes weken niet wettelijk is bepaald. Als de raad meer tijd nodig heeft, dan kan de raad deze 
nemen. Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat de bestuurder zal worden medegedeeld dat er meer tijd 
nodig is.  140 
 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan al een bezwaar te hebben tegen het Camerareglement. Hij vindt het 
niet goed dat de universiteit te allen tijde heimelijk camera’s mag plaatsen. Volgens het hoofd Juri-
dische Zaken is dit wel juridisch toegestaan. Raadslid Van Tubergen merkt op dat het plaatsen van 
geheime camera’s pas is toegestaan als er aanleiding toe is. Daarnaast mogen dergelijke camera’s 145 
niet permanent worden geplaatst.  
 
Raadslid Kleverlaan geeft aan dat ACTA al jarenlang een reglement heeft voor cameratoezicht. Inte-
ressant is dat hierin staat dat alleen medewerkers de beelden mogen zien. De portiers zijn echter niet 
in dienst bij de instelling. Raadslid Gonzalez vult aan dat het Camerareglement onvoldoende speci-150 
fiek is en daarmee tekort schiet.  
 
5. Reactie COR op antwoordbrief CvB inz. re-integratie bij ziekte in medezeggenschap 
Raadslid Breetvelt schetst de briefwisseling tussen de COR en de bestuurder over re-integratie bij 
ziekte in de medezeggenschap aan de UvA. De COR heeft gevraagd naar de juridische grond waar-155 
uit blijkt dat re-integratie bij ziekte in de medezeggenschap niet is toegestaan. De bestuurder heeft 
op deze algemene vraag corrigerend gereageerd door allereerst te stellen dat individuele gevallen de 
COR niet aangaan. Verder was het een vrijblijvende reactie. De commissie HRM heeft hierop een 
conceptreactie geformuleerd. Raadslid Donner kan zich echter niet vinden in de formulering van 
twee zinnen in deze conceptreactie.  160 
 
Raadslid Donner geeft aan dat de insinuatie van de bestuurder niet gecorrigeerd hoeft te worden. Het 
CvB heeft het recht om te wijzen dat iets niet bij de COR ligt. De opmerking kan ter kennisneming 
worden aangenomen. 
 165 
Raadslid Wirken stelt een compromis voor. Het bezwaar kan op tafel worden gelegd zonder aanval-
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lende opmerkingen te maken. De raad is hiermee akkoord. Raadslid Wirken zal een voorstel doen 
(actiepunt). 
 
Raadslid Kleverlaan merkt op naar aanleiding van het onderwerp dat re-integratieprojecten bij de 170 
zieke medewerker, de directe leidinggevende en de betrokken bedrijfsarts liggen. Raadslid Pasman 
geeft aan dat de bedrijfsarts meer de positie heeft van intermediair. Hij kan voorstellen doen, maar is 
niet eindverantwoordelijk. Raadslid Breetvelt antwoordt dat de kern is dat zolang het CvB geen 
rechtsregel aantoont, deze niet bestaat. Het kan dan niet dat bedrijfsartsen stellen dat medezeggen-
schapswerk niet is toegestaan bij re-integratie.  175 
 
Voorzitter Ó Nualláin concludeert dat het agendapunt is afgehandeld nu raadslid Wirken een com-
promis zal voorstellen.  
 
Voorzitter Ó Nualláin schorst de vergadering van 11.19 uur tot en met 11.27 uur voor een pauze.  180 
 
6. Brief OR ACTA omtrent zorgen over de kwaliteit van onderwijs binnen ACTA 
Raadslid Kleverlaan geeft aan dat het curriculum voor Tandheelkunde ongeveer twintig jaar geleden 
is ontwikkeld en daarom moet worden geactualiseerd. Vijf jaar geleden is hiervoor een onderwijs-
plan gemaakt als basis. Het is een langdurig proces en heeft geleid tot frustraties tussen het facultaire 185 
bestuur en de OR ACTA. Er zijn brieven over en weer gestuurd waarbij de COR van de UvA, de OR 
van de VU en de CvB’s van de UvA en de VU in de cc zijn opgenomen. De voorzitter van de OR 
ACTA heeft de brieven toegelicht bij de OR van de VU. Binnenkort zullen de OR en het facultaire 
bestuur praten in een OV. Raadslid Kleverlaan vindt het opmerkelijk dat volgens de decaan de OC 
nu over onderwijs gaat. Vroeger lag onderwijs bij de OR. Er lijkt geen duidelijk beeld te zijn bij 190 
welke medezeggenschapsraden bepaalde rechten liggen. Het is goed als hier duidelijke kaders voor 
komen. Bij de VU wordt dit nu gedaan.  
 
Raadslid Breetvelt haakt in op twee kwesties die de OR aankaart. Er zijn zorgen over de mate van 
klinische ervaring die wordt opgedaan door studenten en er zijn te weinig tandartsdocenten. Ze 195 
vraagt of een arbeidsmarkttoelage niet een oplossing voor het tekort aan tandartsdocenten is. Hier 
zou ook het CvB in beeld moeten komen gezien het maatschappelijke belang van de opleiding. 
Raadslid Kleverlaan antwoordt dat het salaris van een reguliere tandarts vele malen hoger ligt dan 
die van een docent. Voorzitter Ó Nualláin geeft aan te betwijfelen of dit wel in de COR moeten 
worden besproken. Raadslid Maat merkt op dat de COR het kan hebben over de verdeling van rech-200 
ten tussen de verschillende medezeggenschapsraden.  
 
Raadslid Donner stelt voor om de bestuurder te vragen of hij de zorgen deelt van de OR ACTA en of 
deze zorgen in het periodiek bestuurlijk overleg met de decaan kunnen worden geagendeerd. Voor-
zitter Ó Nualláin geeft aan dit een goed voorstel te vinden. Raadslid Donner zal hiervoor een con-205 
ceptbrief schrijven (actiepunt). 
 
7. Aandragen agendapunten OV168 d.d. 18-05-2018 
Het DB zal vragen of er over de kwaliteitsafspraken kan worden gesproken. Verder zal het CvB 
waarschijnlijk de herijking van het Instellingsplan 2015-2020, het Privacybeleid en het Camerare-210 
glement willen bespreken.  
 
8. Pilot Bring Your Own Device en portreplicators 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat het punt is ingebracht door raadslid Van der Pol die helaas afwe-
zig is door ziekte. Hij heeft wel enkele punten op de mail gezet ter bespreking, onder meer over de 215 
pilot op de FGw en de evaluatie van deze.  
 
Raadslid Donner geeft aan dat er enkele jaren geleden is besloten om Mac en Linux niet meer te 
ondersteunen. Nu blijkt er wel veel vraag naar te zijn, omdat personeel wordt aangemoedigd om 
eigen computers mee te nemen. De vraag is of BYOD wel een goede keuze is voor de universiteit. 220 
Op de vraag of er beleid wordt gemaakt antwoordt raadslid Donner dat er een nieuwe versie van de 
informatievoorzieningsstrategie in de maak is.  
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De raad besluit een nieuwe tijdelijke commissie in te roepen die deze kwestie nader onderzoekt. 
Raadsleden Donner, Breetvelt, Ó Nualláin en waarschijnlijk Van der Pol zullen zitting in deze tijde-225 
lijke commissie nemen. Raadslid Koster geeft aan dat commissie O&O ook zal meekijken.  
 
9. Rondvraag en sluiting 

• Raadslid Wirken geeft aan graag te willen kijken naar benoemingen van UD’s en UHD’s. 
De redenering van deze benoemingen is soms twijfelachtig. Raadslid Wirken zal een alinea 230 
hierover schrijven, zodat het in een volgende IV kan worden besproken (actiepunt).  

• Raadslid Kleverlaan geeft aan dat het moment dat een syllabus in iBooks wordt opgenomen 
de rechten overgaan naar iBooks. Het is goed om hier een keer naar te kijken. 

• Raadslid Van Tubergen geeft aan dat er wellicht kan worden geïnventariseerd wat de huidi-
ge raad in ieder geval nog wil doen de komende maanden. Ook kan er worden gekeken naar 235 
de overgang naar de nieuwe raad.  

• De ambtelijk secretaris geeft aan dat het afscheidsetentje voor Pieter Tamminga plaatsvindt 
op 23 mei in restaurant Vasso.  

 
Voorzitter Ó Nualláin dankt allen voor de bijdrage en sluit de vergadering om 12.02 uur. 240 

 
Openstaande actiepunten 
 

 n.a.v. de IV d.d. 15-09-2017 
• Juridisch advies vragen over gezagsverhouding UvA - UvA Holding BV (Breetvelt en DB). 

 n.a.v. de IV d.d. 18-01-2018 
• Advies schrijven over het Plan van Aanpak van de Taskforce Werkdruk (Gonzalez). 

 n.a.v. de IV d.d. 23-03-2018 
• Heidag met alle OR'en organiseren over het onderwerp sterke medezeggenschap (DB). 
• Brief over sterke medezeggenschap schrijven (voorzitter COR). 

 n.a.v. de IV d.d. 20-04-2018 
• Brief over OR-verkiezingen schrijven (voorzitter COR). 
• Brief schrijven over zorgen die zijn aangekaart door de OR ACTA (Donner). 
• Vergaderstuk over UD- en UHD-benoemingen schrijven (Wirken). 
• Compromis schrijven voor antwoordbrief over re-integratie bij ziekte in medezeggenschap (Wir-

ken). 
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