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Aanwezig: I. Breetvelt, D.J. Donner, C. Hille, M. Koster, J. Maat, B. Ó Nualláin (voorzitter), E. 
Pasman, G. van der Pol, P. Rodenburg, M. Terpstra, O. van Tubergen, J.J. Wirken, E. Moors (amb-
telijk secretaris/verslag) 40 
Afwezig met bericht: J. Bekkenkamp, E. Gonzalez, C. Kleverlaan 
Afwezig zonder bericht: -  
               
VERSLAG 
 45 
1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Ó Nualláin opent de vergadering om 10.02 uur en heet iedereen van harte welkom. De 
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Mededelingen 50 

• Er wordt melding gedaan van de afwezigen. 
• Het DB van de COR en de voorzitter van de RvT zijn bijeengekomen voor het samenstellen 

van de agenda voor het WHW-overleg. De voorbereiding van het WHW-overleg staat op de 
agenda van de vergadering van vandaag. 

 55 
3. Verslag van de vergadering d.d. 25-05-2018 

Datum 
22 juni 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 
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Tekstueel: 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 60 

• P. 4, eerste actiepunt: het juridische advies staat op de agenda van de vergadering van van-
daag. 

• P. 4, tweede actiepunt: het actiepunt zal worden opgepakt wanneer raadslid Gonzalez aan-
wezig is. 

• P. 4, derde actiepunt: dit actiepunt schuift door naar de volgende COR. 65 
• P. 4, vierde en vijfde actiepunt: deze actiepunten moeten nog worden opgepakt door de 

voorzitter. 
• P. 4 zesde actiepunt: dit actiepunt is afgehandeld. 
• P. 4. zevende en achtste actiepunt: raadslid Wirken pakt deze actiepunten nog op.  

 70 
4. Verzuimbeleid 
De raadsleden hebben geen commentaar op de conceptbrief. De brief wordt ongewijzigd verstuurd. 
 
5. Conceptreactie COR aangaande melding juridisch advies inz. zeggenschapsrelatie UvA-UvA 
Holding BV 75 
Voorzitter Ó Nualláin vraagt de raad of hij wil reageren op de afwijzing van het CvB om de kosten 
voor het juridische advies aangaande de zeggenschapsrelatie tussen de UvA en de UvA Holding te 
betalen. Andere opties zijn om geen advies meer te vragen of de kosten zelf te betalen.  
 
Raadslid Van Tubergen stelt als alternatieve optie voor om de rechtsvraag aan een student voor te 80 
leggen die er dan een scriptie over kan schrijven. Raadslid Breetvelt antwoordt dat de conceptbrief al 
aan de jurist is voorgelegd. Een student kan over het onderwerp een scriptie schrijven, maar dat 
hoeft het versturen van de brief niet in de weg te staan. Er moet worden opgepast dat er niet te veel 
wordt afgeweken van de WOR-procedure. Raadslid Koster vult aan dat er geen precedent moet wor-
den geschapen. Raadslid Terpstra is van mening dat de brief in ieder geval moet worden verstuurd. 85 
Het enkel laten schrijven van een scriptie heeft niet genoeg gewicht.  
 
Voorzitter Ó Nualláin concludeert dat er geen bezwaren zijn vanuit de raad om de brief in deze vorm 
uit te sturen. De optie van de scriptie kan op een later moment worden overwogen.  
 90 
6. Informatiebeveiligingsbeleid en Acceptable Use Policy 
Voorzitter Ó Nualláin meldt dat de commissie PIG een technisch overleg heeft gehad met ICTS, JZ, 
de CISO a.i. en de CSR over het voorgelegde Informatiebeveiligingsbeleid en de Acceptable Use 
Policy. Er zijn al wat vragen gesteld en er zullen op basis van deze vragen waarschijnlijke enkele 
wijzigingen in de voorgelegde beleidsstukken worden doorgevoerd. De instemmingsverzoeken zul-95 
len ook worden geagendeerd voor de OV, waarbij de projectleider en de CISO aanwezig zullen zijn.  
 
Raadslid Breetvelt geeft aan al enkele punten over de Acceptable Use Policy te hebben. Ze vindt dat 
het stuk met name de organisatie beschermt ten nadele van de werknemer, wat kwalijk is. Er wordt 
veel verantwoordelijkheid geschoven naar de werknemers terwijl zij niet altijd de benodigde ICT-100 
kennis hebben. Een dergelijk stuk is voornamelijk van belang voor het personeel dat niet als ICT’er 
werkt. Af en toe wordt er specifiek ingegaan op het ICT-personeel, maar het stuk moet worden gele-
zen als geldend voor alle medewerkers van de UvA. Op detail heeft raadslid Breetvelt meer com-
mentaar. Als voorbeeld noemt ze artikel 2.4 waarin gemeld staat dat het medewerkers niet toege-
staan is om grote hoeveelheden te downloaden. De betekenis van ‘grote hoeveelheden’ is echter niet 105 
duidelijk. Deze beperking zou uit het stuk moeten worden gehaald, ook aangezien het onlogisch is 
met het oog op de praktijk van onderwijs en onderzoek. Verder lijkt het volgens dit stuk alsof een 
medewerker 24 uur per dag in dienst is van de UvA. Dat is niet het geval. Er wordt niet altijd vanuit 
de functie gehandeld op sociale media. Raadslid Koster vindt ook dat de grenzen aangaande privé-
gebruik niet helder zijn.   110 
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Raadslid Donner vraagt zich af of de faculteiten wel goed genoeg worden ondersteund. De CSO 
heeft nu een brede taak. Decentraal moet het beleid goed worden gehandhaafd. Raadslid Terpstra 
vindt het vreemd dat het Informatiebeveiligingsbeleid gebaseerd is op het SURF-model, maar dat 
niet alle onderdelen van het model zijn overgenomen. Hij wil vragen waarom sommige onderdelen 115 
niet zijn opgenomen in het Informatiebeveiligingsbeleid van de UvA. Raadslid Van Tubergen geeft 
aan dat de toon van de stukken anders zou moeten. Het is momenteel zeer negatief en gefocust op 
wat niet mag.  
 
Voorzitter Ó Nualláin gaat nog in op Canvas. Eerder heeft hij bij het CvB gemeld dat de leverancier 120 
Instructure volgens de gebruikersovereenkomst de mogelijkheid heeft om onmiddellijk en onherroe-
pelijk alle geüploade content toe te eigenen. De programmadirecteur Canvas heeft nu aangegeven 
dat dit niet de bedoeling is. Voorzitter Ó Nualláin stelt dat dit er echter nog steeds wel staat.  
 
7. Kritische Reflectie Instellingstoets  125 
Raadslid Maat geeft aan dat in het najaar de Instellingstoets plaatsvindt. De NVAO vereist daarvoor 
dat de instelling van tevoren een kritische reflectie schrijft. Zowel de COR als de CSR is gevraagd 
om een advies over deze reflectie te schrijven. De adviezen van de centrale medezeggenschap zullen 
worden toegevoegd aan het stuk.  
 130 
De raad discussieert over de Instellingstoets en of er in het advies inhoudelijk moet worden gerea-
geerd. Raadslid Donner geeft aan dat het belang van de Instellingstoets is dat de opleidingsaccredita-
tie minder zwaar wordt. Het is de vraag of opleidingen dat ook daadwerkelijk zo ervaren. Verschil-
lende raadsleden stellen dat de mate van verantwoording niet minder lijkt.  
 135 
De raad concludeert dat een inhoudelijke reactie op de kritische reflectie niet wenselijk is in het ad-
vies. Raadslid Maat zal een concept schrijven waarin wordt gemeld dat de onderwerpen die aan bod 
komen in de kritische reflectie worden besproken in overleggen met het CvB en dat een inhoudelijke 
reactie op deze onderwerpen daar moet worden gegeven.  
  140 
8. Memo facilitering COR 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat het CvB de tijdelijke facilitering voor extra uren voor de COR 
wil beëindigen. Hij heeft al informeel aangegeven bij het CvB en de RvT dat dit voornemen niet 
wenselijk is. Er is de afgelopen periode veel gesproken over versterking van de medezeggenschap. 
Dit voorstel staat daar haaks op. Verder diende de uitbreiding van de uren om beter betrokken te 145 
worden bij het concipiëren van beleidsstukken. Het lijkt er echter niet op dat er een vermindering 
van beleidsstukken zal zijn.  
 
Raadslid Pasman vindt het voorstel vreemd. Tijdens de ‘Dag van de Medezeggenschap’, waar de 
collegevoorzitter bij aanwezig was, werd door de Minister van OCW juist benadrukt dat minstens 8 150 
uur nodig is om medezeggenschapswerk goed uit te voeren. Raadslid Van der Pol voegt toe dat het 
OR- en COR-werk weinig overlapt. De COR houdt een extra taak in en daar hoort dan ook meer uur 
tegenover te staan. Raadslid Van Tubergen geeft aan dat er vanuit de OR FdR mogelijk geen twee 
leden naar de COR willen gaan vanwege het weinige aantal uur dat ervoor gegeven wordt. Verder 
wordt er gerefereerd naar 2015. Er werden toen echter veel minder GV’s georganiseerd. Deze ver-155 
gaderingen zijn nu belangrijker geworden waarvoor extra uren worden gemaakt. Raadslid Terpstra 
merkt op dat er ook vanuit Den Haag steeds meer taken bij de medezeggenschap worden gelegd, 
zoals de kwaliteitsafspraken, wat wederom zorgt voor meer werk. Raadslid Hille stelt dat voor de 
Maagdenhuisbezetting van 2015 ook al was aangegeven dat er te weinig uur stond voor de COR.  
 160 
Raadslid Pasman vraagt wat de redenatie is voor het terugbrengen van de uren. Raadslid Donner 
antwoordt dat de uitbreiding de eerste keer was toegekend naar aanleiding van de bezetting, vervol-
gens werd het nogmaals toegekend vanwege de democratisering op de universiteit. Het is nu een 
goed moment om te peilen of het urenaantal goed is. Teruggaan naar de oude faciliteitenregeling 
lijkt echter geen goede optie.  165 
 
9. Voorbereiding WHW-overleg d.d. 29-06-2018 
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Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat hij in het agendaoverleg met de RvT heeft gezegd dat het niet 
goed gaat met de medezeggenschap. Partijen heffen zich op, minder mensen stellen zich kandidaat 
en minder mensen stemmen. Voorzitter Ó Nualláin ziet dit als gevolg van de acties van het CvB. 170 
Raadslid Van Tubergen vindt het vreemd dat het CvB zich achter de werkgroep Sterke Medezeggen-
schap schuilt. Het CvB heeft zelf de werkgroep ingesteld. Het is goed om als COR aan te geven dat 
dit niet de juiste weg is. Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat dit kan worden ingebracht bij de terug-
blik op de termijn. Verder staan werkdruk en de midterm review van het Instellingsplan op de agen-
da.  175 
 
Raadslid Terpstra geeft aan bij de terugblik ook de gezamenlijke diensten van de UvA en de HvA te 
willen inbrengen. Raadslid Van Tubergen wil graag aankaarten dat in beleidsstukken het OBP vaak 
weinig wordt genoemd. De UvA zou als werkgever meer aandacht moeten besteden aan het OBP. 
 180 
10. Voorbereiding GOV d.d. 29-06-2018 en GV d.d. 06-07-2018 
Raadslid Donner loopt kort door de punten van de kaderbrief die relevant kunnen zijn voor de COR. 
Zo worden er middelen gereserveerd voor projecten voor werkdrukbestrijding. Het is goed om als 
aandachtspunt mee te nemen dat dit terug zal moeten komen in de begroting. Verder is de loonprijs-
compensatie relevant als de voorgestelde cao wordt geaccepteerd door de bonden. Andere aan-185 
dachtspunten zijn het duurder worden van de interne diensten, de SLA-evaluatie, de knelpuntenana-
lyse waarvan de COR de uitkomsten van zou moeten willen zien en de rode cijfers van de FMG. 
Nog een punt is het gegeven dat op 1 januari 2020 de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren 
in werking treedt. Dit laatste punt is niet per se een financieel onderwerp, maar moet de raad wel in 
het vizier houden. Er zullen al voorbereidingen voor worden getroffen in 2019.  190 
 
Raadslid Terpstra vraagt naar de situatie op de FMG. Raadslid Donner antwoordt dat er een financi-
ele dip is voorzien in 2019. Om dit op te vangen moeten reserves worden ingezet. Er wordt van uit-
gegaan dat de OR FMG er boven op zit. Raadslid Hille antwoordt dat de rode cijfers goed verklaar-
baar zijn en dat er aan wordt gewerkt. De reserves zijn aanzienlijk. Vanwege de vertraging in het 195 
allocatiesysteem moet er op het geld voor de nieuwe studenten worden gewacht.  
 
Raadslid Maat stelt dat er veel wordt geprotesteerd tegen de bezuinigingen. De UvA lijkt echter veel 
geld te hebben. Raadslid Donner antwoordt dat de UvA meer studenten aantrekt en daardoor meer 
onderwijs geeft wat meer geld oplevert. Er moet echter ook meer geld worden uitgegeven om daarin 200 
te voorzien. De winst die wordt geboekt op het onderwijs neemt per jaar af. Raadslid Breetvelt merkt 
op dat de beschikbare gelden per student ook dalen. De studenten nemen harder toe in aantal dan de 
gelden.  
 
Raadslid Rodenburg geeft aan dat er bij sommige opleidingen een explosie aan studenten is. Er is 205 
niet genoeg tijd voor onderzoek en er zijn niet genoeg capabele docenten. Het kost tijd om voor be-
paalde vakgebieden geschikte docenten te vinden en in te werken. Raadslid Koster merkt op dat bij 
de FEB het probleem bij de tenure track ligt. Personen die een tenure track doen, geven minder on-
derwijs. Voltijds docenten krijgen geen vast contract. 
 210 
Raadslid Donner gaat nog in op het onderwerp huisvesting in de kaderbrief. De bestuursstaf zal voor 
vijf jaar verhuizen naar REC P. Op het REC komt verder een gebouw met multifunctionele onder-
wijsfaciliteiten. Ook komt ICAI op het Science Park.  
 
Raadslid Breetvelt vindt de verhuizing van de bestuursstaf naar REC P merkwaardig. Het Kohn-215 
stamm Instituut moest daar eind 2017 uit omdat het gebouw zou worden afgestoten. Het Kohnstamm 
Instituut zit nu in een pand op een ongunstigere locatie met minder ruimte. Ze noemt het vreemd dat 
een half jaar na de verhuizing REC P wordt gerenoveerd voor de bestuursstaf.   
 
Een ander onderwerp op de aankomende GV en GOV is de actualisering van het Kader Kwaliteits-220 
zorg. Raadslid Maat zal met enkele studenten langsgaan bij AZ om over het stuk te praten.  
 
11. Aandragen OV170/artikel 24-overleg d.d. 06-07-2018 
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Voorzitter Ó Nualláin deelt mede dat de collegevoorzitter helaas verhinderd is. Het gesprek zal wor-
den gevoerd met de rector en de heer Lintsen. De inhoudelijke onderwerpen zijn de instemmings-225 
verzoeken aangaande het Informatiebeveiligingsbeleid en de Acceptable Use Policy en de memo 
over de faciliteitenregeling van de COR. Verder betreft het een artikel 24-overleg waarbij wordt 
terug- en vooruitgeblikt.  
 
Raadslid Breetvelt geeft aan bij de terugblik het graag nog over de HR-Agenda te hebben. Er is veel 230 
onvrede over geweest. Er kan onder meer worden ingegaan op het beroep op nietigheid van het vast-
stellingsbesluit van de beleidsnotitie ‘Loopbaanbeleid WP/OBP’. Raadslid Donner wil bij de voor-
uitblik vragen naar de werving van de nieuwe directeur ICTS. Raadslid Van Tubergen wil graag 
vragen naar de evaluatie van de samenwerking tussen de UvA en de HvA. De evaluatie van het uit-
voeringsplan vindt plaats in 2019. Raadslid Donner geeft aan dat er kan worden gemeld dat de Col-235 
leges steeds meer hun eigen lijn beginnen te trekken wat lastig is voor de dienstdirecteuren. Raadslid 
Hille meldt dat de decaan van de FMG na twee jaar vertrekt naar het RIVM. De faculteit is momen-
teel in onrustig vaarwater. Het is niet goed voor de faculteit als de werving weer twee jaar zal duren.  
 
12. Rondvraag en sluiting 240 

• De ambtelijk secretaris vraagt de raadsleden die aanwezig willen zijn bij de informele jaar-
afsluiting van de collegevoorzitter op 3 juli dat aan haar te melden. Zij zal dan de college-
voorzitter laten weten welke raadsleden aanwezig zullen zijn. Raadslid Pasman geeft aan dat 
hij oud-raadslid Tamminga zou willen uitnodigen voor de informele afsluiting. Hij zal de 
collegevoorzitter vragen of dit mogelijk is.  245 

• Raadslid Donner meldt dat het jaarverslag van Spui25 bij de koffie en thee ligt.  
 
Voorzitter Ó Nualláin dankt allen voor de bijdrage en sluit de vergadering om 11.36 uur. 

 
Openstaande actiepunten 
 

 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 van COR 

2018-2021). 
• Brief over sterke medezeggenschap schrijven (voorzitter COR). 

 n.a.v. de IV d.d. 20-05-2018 
• Brief over OR-verkiezingen schrijven (voorzitter COR). 
• Vergaderstuk over UD- en UHD-benoemingen schrijven (Wirken). 
• Compromis schrijven voor antwoordbrief over re-integratie bij ziekte in medezeggenschap (Wir-

ken). 
 250 
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