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Aanwezig: J. Bekkenkamp (aanwezig vanaf 10.04 uur), I. Breetvelt, M. Giezen, C. Kleverlaan, I. 
Kraal, B. Ó Nualláin (technisch voorzitter), E. Pasman, G. van der Pol, P. Rodenburg, M. Sluijs, O. 35 
van Tubergen, T. Walstra, E. Moors (ambtelijk secretaris/verslag) 
Afwezig met bericht: E. Gonzalez, R. Huygens, S. Landhuis 
Afwezig zonder bericht: -  
 
Publieke tribune: 2 toehoorders 40 
               
VERSLAG 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De heer Ó Nualláin opent om 10.02 uur als technisch voorzitter de constituerende vergadering van 45 
de COR 2018-2021 en heet iedereen van harte welkom. Hij legt uit dat de termijn op 1 september zal 
ingaan. Hetgeen besloten wordt tijdens deze vergadering, zal worden bekrachtigd in de eerstvolgen-
de interne vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
10.04 uur Jonneke treedt de vergaderruimte binnen.  50 
 
2. Voorstelronde 
Alle raadsleden stellen zich kort voor. Raadslid Pasman meldt daarbij dat er vanaf 1 januari 2019 
nog een tweede lid vanuit de FdG zal aansluiten. Raadslid Giezen kondigt aan dat hij zich helaas zal 
terugtrekken vanwege een conflicterend schema. Hij zal op korte termijn worden opgevolgd.  55 
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3. Mededelingen 
• Er wordt melding gedaan van de afwezigen met bericht.  
• Woensdag 5 september vindt in CREA om 16.30 uur een afscheidsborrel van de COR 2015-

2018 plaats, waarbij ook leden van het CvB en de RvT aanwezig zullen zijn. Daarna volgt 60 
een overdrachtsetentje tussen de nieuwe en oude COR. 

 
4. Installatie nieuwe COR 
De heer Ó Nualláin geeft aan dat eerst de voorzitter wordt gekozen en vervolgens de vicevoorzitter 
en de overige DB-leden. Daarna zal de belangstelling voor de verschillende COR-commissies wor-65 
den geïnventariseerd.  
 
Verkiezing voorzitter 
Raadsleden Van der Pol, Kleverlaan en Rodenburg geven aan zich verkiesbaar te stellen voor het 
voorzitterschap. Eerst zullen de kandidaten ieder een korte pitch verzorgen, waarna er vragen kun-70 
nen worden gesteld. Vervolgens zal er worden gestemd via briefjes.  
 
Raadslid Van der Pol geeft als eerste een pitch. Hij geeft aan dat voor een productieve COR het in-
tern goed moet lopen. Debat en argumenten zijn daarbij essentieel. Hij wil als voorzitter dat alle 
raadsleden aan het woord kunnen komen. Verder is het belangrijk om bij dossiers niet alleen te kij-75 
ken naar het centraal voorgelegde besluit, maar ook naar de mogelijke decentrale uitwerking. In het 
bijzonder wil hij meer nadruk leggen op onderwijsdossiers. Ook noemt hij dat de COR momenteel te 
maken heeft met meerdere partijen. De gesprekspartner van de COR is het CvB, maar de COR heeft 
ook te maken hebben met de VSNU, de vakbonden en de studentorganisaties. Ten slotte moet er 
opnieuw worden bezien hoe de COR in de GV staat. 80 
 
Raadslid Kleverlaan ziet voor de komende periode een aantal uitdagingen. De AVG is in mei in 
werking getreden. De UvA moet echter nog een aantal stappen zetten voordat het geheel aan de 
nieuwe privacywetgeving voldoet. Daarnaast moet er de komende periode kritisch worden gekeken 
naar de samenwerking tussen de UvA en de HvA en naar het nieuwe allocatiemodel, waarvan de 85 
uitwerking zichtbaarder zal worden. Verder noemt hij dat de focus op HRM en duurzame inzetbaar-
heid goed moet blijven. Ook geeft raadslid Kleverlaan aan dat teambuilding en cursussen nodig zijn 
voor een goed intern kader. Daarbij heeft hij als voornemen om met alle decentrale raden een heidag 
te organiseren over sterke medezeggenschap. Sommige raden zouden baat hebben bij een deelraad. 
Ten slotte noemt hij net als raadslid Van der Pol dat er moet worden gekeken naar de rol van de GV. 90 
 
Raadslid Rodenburg is het eens met de punten die raadsleden Van der Pol en Kleverlaan noemden, 
maar geeft aan de universiteit anders te zien. Hij vindt dat universiteiten gebonden zijn en vreemd 
worden gefinancierd. Zo worden studenten van buiten Europa geworven voor meer geld. Het gevolg 
daarvan is steeds verdergaande internationalisering. Over dit soort onderwerpen wil hij als voorzitter 95 
opiniestukken schrijven. Raadslid Rodenburg geeft verder aan vertrouwen belangrijk te vinden. Ie-
dereen moet open en eerlijk de belangen van de universiteit behartigen. Ook moet er goed worden 
gelet op werkdruk, zowel in het reguliere werk als binnen de COR. Binnen de COR is veel tijd nodig 
voor dossiers. Dat kan wellicht beter worden ingekaderd. Hij sluit af met de mededeling dat hij in 
Leiden woont en daardoor niet al te vroeg in de ochtend op de UvA kan zijn. 100 
 
De heer Ó Nualláin vraagt of er reacties zijn naar aanleiding van de korte pitches. Raadslid Kraal 
geeft aan benieuwd te zijn hoe de kandidaten de voorzittersrol in vergaderingen zien. In de GOR 
wordt er meer technisch voorgezeten, terwijl de voorzitter van de COR 2015-2018 zich meer actief 
mengde in de discussie. Raadslid Van der Pol geeft aan dat hij de voorzittersrol ziet als meer tech-105 
nisch. De voorzitter introduceert het onderwerp en vervolgens is er ruimte voor debat. Overigens kan 
de voorzitter wel een van de sprekers in de discussie zijn. Raadslid Kleverlaan ziet de voorzitter de 
inleiding doen en daarna het woord geven aan een commissie. Vervolgens is er ruimte voor discus-
sie. Hij wil er wel voor zorgen dat de discussie nuttig blijft en niet vruchteloos doorgaat. De voorzit-
ter sluit af met een duidelijke samenvatting. Raadslid Rodenburg vergelijkt voorzitten met lesgeven. 110 
De voorzitter geeft een inleiding en als er een punt wordt afgesproken, dan wordt dat door de voor-
zitter duidelijk gemaakt. Hij ziet het meer als een technische rol.  
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Nadat de heer Ó Nualláin geconcludeerd heeft dat er geen verdere vragen meer zijn, gaat de raad 
over op de stemming. 115 
 
Uitslag stemming 
De kiescommissie telt 11 stemgerechtigden en meldt na de eerste stemming dat raadslid Van der Pol 
4 stemmen, raadslid Kleverlaan 5 stemmen en raadslid Rodenburg 2 stemmen heeft gekregen.  
 120 
Er wordt besloten om een tweede stemronde te houden tussen raadsleden Kleverlaan en Van der Pol 
die de meeste stemmen hebben gekregen maar geen absolute meerderheid hebben behaald.  
 
De kiescommissie stelt na de tweede stemronde vast dat raadslid Van der Pol 6 stemmen en raadslid 
Kleverlaan 5 stemmen heeft ontvangen. Daarmee is raadslid Van der Pol verkozen tot voorzitter van 125 
de COR 2018-2021.   
 
Verkiezing vicevoorzitter 
Raadsleden Kleverlaan en Rodenburg stellen zich kandidaat voor het vicevoorzitterschap. Nadat de 
heer Ó Nualláin geconcludeerd heeft dat er geen vragen zijn voor de kandidaten, gaat de raad over 130 
op de stemming 
 
Uitslag stemming 
De kiescommissie telt 11 stemgerechtigden en stelt na de telling van de stemmen vast dat raadslid 
Kleverlaan 6 stemmen en raadslid Rodenburg 5 stemmen heeft ontvangen. Daarmee is raadslid Kle-135 
verlaan verkozen tot vicevoorzitter van de COR 2018-2021. 
 
Verkiezing Dagelijks Bestuur 
De heer Ó Nualláin geeft aan dat het DB kan bestaan uit maximaal vier leden, wat betekent dat de 
raad moet bepalen hoeveel DB-leden hij nog wil kiezen. DB-leden mogen volgens het huishoudelijk 140 
reglement geen commissievoorzitters zijn. Raadslid Gonzalez heeft zich al kandidaat gesteld, maar 
is vanwege privéomstandigheden afwezig. Ze heeft een schriftelijke motivatie gestuurd. Raadslid 
Breetvelt geeft aan dat ze zich ook graag verkiesbaar stelt voor het DB.  
 
De raad discussieert over de wenselijkheid van een driekoppig of vierkoppig DB. Raadslid Pasman 145 
vindt drie DB-leden beter aangezien er dan geen kampen kunnen ontstaan. Raadsleden Kleverlaan 
en Van der Pol geven de voorkeur aan vier DB-leden met een goede spreiding over de verschillende 
commissies.   
 
Raadslid Giezen stelt voor om het DB op een later moment te kiezen, wanneer de raad voltallig is. 150 
De raad besluit dit te doen. Zo kunnen raadsleden eventueel vragen stellen aan de leden die in het 
DB zitting willen nemen.  
 
Inventarisatie COR-commissies 
De heer Ó Nualláin geeft aan dat er vier vaste COR-commissies zijn: Human Resource Management 155 
(HRM), Financiën, Onderwijs & Onderzoek (O&O) en Huisvesting. Verder had de COR 2015-2018 
ervoor gekozen om een commissie Privacy, Informatisering en Gegevensbescherming (PIG) op te 
richten. Vraag aan de COR 2018-2021 is of deze commissie moet worden gecontinueerd. 
 
Raadslid Pasman geeft aan graag de commissie PIG voorlopig in stand te houden met het oog op de 160 
dossiers die de komende periode worden voorgelegd. De heer Ó Nualláin geeft aan bereid te zijn om 
als extern lid de commissie te adviseren. De raad besluit de commissie PIG tijdelijk voort te zetten.  
 
Raadslid Van der Pol stelt voor om ook een commissie Communicatie op te zetten aangezien drie 
raadsleden werken voor communicatieafdelingen. Er zijn geen bezwaren vanuit de raad om een der-165 
gelijke commissie in te stellen.  
 
Er wordt een voorlopige verdeling gemaakt: 
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• Financiën: raadsleden Kleverlaan, Pasman, Van Tubergen en Rodenburg  
• HRM: raadsleden Sluijs, Breetvelt, Walstra, Kraal en Gonzalez 170 
• Huisvesting: raadsleden Van Tubergen, Bekkenkamp, Van der Pol en Rodenburg 
• O&O: raadsleden Van der Pol en Kleverlaan 
• PIG: raadsleden Walstra en Gonzalez 
• Communicatie: raadsleden Sluijs, Bekkenkamp en Kraal 

 175 
Van afwezige raadsleden Landhuis en Huygens is nog geen voorkeur voor een commissie bekend. 
De commissies zullen op korte termijn commissievoorzitters benoemen. 
 
5. Planning dossiers najaar 
De raad heeft geen opmerkingen ten aanzien van de dossiers die komend half jaar worden voorge-180 
legd. 
 
6. Scholing en training  
Raadslid Kleverlaan geeft aan al enkele ideeën te hebben over eventuele scholing en training. Het is 
goed om op korte termijn samen te komen om onder begeleiding van een trainer een realistische 185 
visie neer te zetten. Daarbij is het belangrijk dat de medezeggenschap zichtbaarder wordt in de gehe-
le organisatie. Raadslid Kleverlaan herhaalt het idee om een dag met alle OR’en te organiseren over 
sterke medezeggenschap. 
 
Raadslid Pasman geeft aan dat er ook inhoudelijke scholing nodig is om de deskundigheid te vergro-190 
ten. De heer Ó Nualláin stelt voor dat het DB binnenkort met een voorstel komt. De raad is hiermee 
akkoord. 
 
7. Aandragen agendapunten OV d.d. 14-09-2018 
De ambtelijk secretaris geeft aan dat de overgedragen instemmingsverzoeken, het Reglement Came-195 
ratoezicht enerzijds en de Klachtenregeling anderzijds, moeten worden besproken. Verder is het 
gebruikelijk om tijdens de eerste OV van het academisch jaar het jaarverslag en de jaarrekening van 
de UvA te bespreken. Raadslid Walstra geeft aan het graag over de facilitering van de COR te willen 
hebben. Raadslid Van der Pol antwoordt de punten in te zullen brengen tijdens het agendaoverleg. 
Verder is hij benieuwd naar hoe het CvB kijkt naar eventuele protesten dit najaar.  200 
 
8. Rondvraag en sluiting 

• Raadslid Breetvelt vraagt wanneer het verslag van de tweede helft van de zittingstermijn van 
de COR 2015-2018 gereed is. De ambtelijk secretaris antwoordt dat zij nog wacht op input 
van twee commissies. Zij hoopt het in september af te ronden.  205 
Raadslid Breetvelt geeft verder aan dat de toegankelijkheid van de medezeggenschap van 
ACTA en AMC te beperkt is. Voor alle informatie moet er worden ingelogd met login-
gegevens van ACTA en AMC. Raadslid Pasman antwoordt dat dit een volgende keer kan 
worden besproken.  
Raadslid Breetvelt meldt ten slotte dat vanmiddag in het Bushuis WOinActie een bijeen-210 
komst houdt. 

• Raadslid Kraal laat weten dat zij af en toe in het crisisteam communicatie zit. Het crisisteam 
komt bijvoorbeeld bijeen bij protesten. Ze zal hierover helder communiceren. 

• Raadslid Bekkenkamp geeft aan dat zij niet bij de afscheidsborrel aanwezig kan zijn. Zij zal 
iets later aansluiten bij het overdrachtsetentje.  215 

• Raadslid Pasman dankt de heer Ó Nualláin voor het goede voorzitterschap. Hij waardeert 
het ook zeer dat de heer Ó Nualláin bereid is om de commissie PIG te adviseren. 

 
De heer Ó Nualláin dankt allen voor de bijdrage en wenst de COR 2018-2021 veel wijsheid toe. Hij 
sluit de vergadering om 11.46 uur. 220 
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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). 
 n.a.v. de IV d.d. 20-05-2018 

• Vergaderstuk over UD- en UHD-benoemingen schrijven (Wirken). 
• Compromis schrijven voor antwoordbrief over re-integratie bij ziekte in medezeggenschap (Wir-

ken). 
 n.a.v. de IV d.d. 13-07-2018 

• Reactie CvB vragen ten aanzien van uitslag NSE (AS). 
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