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1. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Van der Pol opent de vergadering om 10.02 uur en heet iedereen van harte welkom. De
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
 Raadslid Schinkel neemt zitting in de commissies Financiën en Huisvesting.
 Na de heisessie hebben de commissie HRM en voorzitter Van der Pol onder meer met de
collegevoorzitter gesproken over de Medewerkersmonitor. Er zijn excuses aangeboden voor
de afwijzende reactie van HR Beleid & Strategie op de aangedragen input van de COR. De
input van de COR is nu wel grotendeels verwerkt in de Medewerkersmonitor.
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Na de IV gaan voorzitter Van der Pol en raadsleden Sluijs en Breetvelt namens de COR naar
het tripartiete overleg. Met name de cao en de daarbij horende rechten zullen worden besproken.

10.07 uur raadslid Bekkenkamp betreedt de vergaderruimte.
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Een afvaardiging van de COR heeft gesproken met AcZ. De functie van Galop is helderder
geworden, maar de besluiten die daar worden genomen, hebben invloed op het personeel.
Het DB zal tijdens het AO vragen naar de functie van Galop.

10.10 uur raadslid Pasman betreedt de vergaderruimte.
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Commissie O&O heeft gesproken met de rector en het hoofd AcZ over de onderzoeksvisie.
De commissie is tevreden over het stuk, maar fundamenteel onderzoek dient beter aan bod
te komen. Verder is het een aandachtspunt dat de UvA het minder goed doet op het binnenhalen van Europese beurzen.
De CSR houdt zich nog steeds bezig met het onderzoeken of een vakantieweek mogelijk is
in het tweede semester. Het plan is om een enquête onder personeel en studenten uit te zetten. Commissie O&O zal contact opnemen met de CSR (actiepunt).
Raadslid Rodenburg zal namens de COR naar het LOVUM gaan.
De kolffaciliteiten zijn soms zeer gebrekkig. Daarbij wordt de kolftijd niet gecompenseerd.
Raadsleden Landhuis, Kraal, Grassiani en Gonzalez zullen zich over dit onderwerp buigen
(actiepunt).
Raadsleden Sluijs en Gonzalez zullen een conceptbrief schrijven over het vervallen van
ontwikkelingsdagen (actiepunt).
Het DB van de COR is nog in gesprek met Nathalie Sinnema over een goede DMS voor de
COR.
De commissie Communicatie zal zich buigen over de wijze waarop de COR nu op de website staat, ook in verband met de nieuwe lay-out (actiepunt).

3. Verslag van de vergadering d.d. 11-01-2019
Tekstueel:
Het verslag is met een tekstuele wijziging vastgesteld.
Naar aanleiding van:
 Pagina 7, eerste actiepunt: de organisatie van een heidag met de OR’en loopt. De heidag
vindt plaats op 17 mei.
 Pagina 7, tweede actiepunt: voorzitter Van der Pol en raadslid Kleverlaan zullen een compromis voorstellen.
 Pagina 7, derde actiepunt: raadslid Pasman en de ambtelijk secretaris plannen nog een afspraak in.
 Pagina 7, vierde actiepunt: de verengelsing staat op de agenda. Het actiepunt is afgehandeld.
 Pagina 7, vijfde actiepunt: raadslid Pasman heeft het beleid opgevraagd. Het actiepunt is
afgehandeld.
4. Centraal beleid arbozorg
Voorzitter Van der Pol geeft aan dat de methode nu ook ter instemming is voorgelegd. In de begeleidende brief is aangegeven dat raadslid Van Tubergen betrokken is geweest in het voortraject.
Raadslid Van Tubergen geeft aan dat raadslid Breetvelt ook zitting neemt in de werkgroep, maar zij
wordt meer betrokken bij stukken aangaande PSA. De werkgroep heeft de stukken en het beleid
aangaande arbozorg voorbereid. Het doel is dat de COR enigszins betrokken is bij de ontwikkeling
van stukken, zodat er de mogelijkheid is om vroegtijdig eventuele input te leveren. Deze betrokkenheid is nadrukkelijk niet van invloed op het instemmingsrecht van de raad.
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Raadslid Breetvelt geeft aan dat zij de stukken die nu ter instemming zijn voorgelegd, niet kent. Ze
vindt de genoemde informatiebronnen onnodig beperkt en in zekere zin willekeurig voorkomen. Het
is niet duidelijk beargumenteerd waarom bepaalde gesprekpartners zijn gekozen. Wat betreft de
behandeling van het dossier geeft raadslid Breetvelt aan dat er op twee manieren kan worden gereageerd, namelijk de gehele documentatie in een brief behandelen of nu eerst alleen een brief over de
methode opstellen en vervolgens een brief over het plan van aanpak. Raadslid Breetvelt geeft zelf de
voorkeur aan de eerste optie, omdat er een veelheid aan documenten is.
Raadslid Sluijs merkt op eerst de methodiek te willen behandelen en vervolgens de rest van de documentatie. Raadslid Huygens stelt voor dat de commissie HRM in rust alle documentatie nog een
keer bekijkt en vervolgens spreekt met mevrouw De Graaf. Daarna kan de aanpak worden bepaald.
Hij meent dat de conceptbrief die eerder al is opgesteld door de commissie HRM, op hoofdlijnen
niet hoeft te worden aangepast.
De raad is het eens met het voorstel van raadslid Huygens. De instemmingsverzoeken worden opnieuw geagendeerd voor de volgende IV.
5. Voorbereiding gesprek UvA Ventures Holding BV
Raadslid Breetvelt geeft aan dat zij al een vragenlijst heeft opgesteld. Ze stelt voor om deze lijst,
eventueel aangevuld met andere vragen vanuit de raad, van tevoren naar de directeur van de Holding
te sturen ter voorbereiding. Raadslid Pasman geeft aan zich nog over de financiële stukken te zullen
buigen.
Voorzitter Van der Pol geeft aan dat raadsleden nog eventuele vragen kunnen sturen naar de ambtelijk secretaris. Zij zal alle vragen bundelen en ter voorbereiding sturen aan de directeur van de Holding.
6. Evaluatie UvA Q
Voorzitter Van der Pol geeft aan dat er een discussiestuk is opgesteld over de bevindingen aangaande UvA Q. Dit moet leiden naar punten voor de evaluatie van UvA Q (actiepunt).
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Raadslid Breetvelt geeft aan dat de evaluatie zich moet richten op de validiteit van UvA Q. Die
wordt namelijk geclaimd, maar wordt nergens onderbouwd. Voorzitter Van der Pol vindt dat er
daarnaast nadrukkelijk moet worden gekeken naar alternatieven. Raadslid Walstra stelt dat er ook
duidelijkheid moet komen over de kosten. Raadslid Rodenburg beaamt dat er moet worden gekeken
naar hoe UvA Q functioneert en of het de investering waard is. Ook moet helder worden tot welke
verbeteringen UvA Q in de praktijk leidt.
Raadslid Huygens geeft aan de rol van de dienstverlening te missen. Voorzitter Van der Pol merkt
op dat de kwaliteitsmedewerkers die betrokken zijn bij UvA Q, niet toekomen aan onderwijsverbetering. Zij verwerken nu slechts de gegevens.
Raadslid Breetvelt geeft aan dat de COR nu in de gelegenheid wordt gesteld om concreet input te
leveren voor de evaluatie. Dit moet goed en verstandig worden gedaan. Commissie O&O zou bij het
Kohnstamm kunnen vragen of het instituut een bijdrage kan leveren aan de onderzoeksopzet. In de
onderzoeksopzet moet worden aangetoond op welke vragen de COR antwoord wil. De leden van
commissie O&O geven aan het Kohnstamm te zullen meenemen.
Raadslid Van Tubergen geeft nog aan het ook belangrijk te vinden om bij de evaluatie te kijken naar
de wijze waarop de uitkomsten van UvA Q worden gebruikt op de werkvloer. Raadslid Walstra
bevestigt dat dit ook moet worden meegenomen.
7. Inventarisatie taalbeleid
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Voorzitter Van der Pol geeft aan dat enkele OR’en een reactie hebben gestuurd over de verengelsing
binnen de faculteiten. Het verhogen van het studentenaantal mag niet als reden worden genoemd bij
de verengelsing van een opleiding.
Raadslid Rodenburg merkt op dat de situatie bij de FNWI vergelijkbaar is met die van de FEB. Er
wordt aangedragen dat er moet worden meegegaan met het vakgebied en daar is de internationale
voertaal Engels.
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Voorzitter Van der Pol vraagt wat de vervolgstappen zijn. Raadslid Breetvelt geeft aan dat het goed
is om de reacties van de verschillende faculteiten te integreren in een stuk. Er moet duidelijk worden
gemaakt welke argumenten op hoofdlijnen worden aangevoerd. De Onderwijsinspectie heeft al landelijk gekeken naar de gedragscodes van universiteiten. Het is nu goed om te kijken of de argumentatie die wordt gebruikt binnen de UvA, voldoet aan de wet. Raadslid Sluijs merkt op dat het ook
verstandig is om te kijken naar de gevolgen voor de ondersteunende diensten. De FMG heeft verder
een eigen draaiboek voor de verengelsing van opleidingen.
Raadslid Rodenburg geeft aan dat er een wetswijziging aankomt aangaande het Engels in het hoger
onderwijs. Hij vraagt of het voor de COR van belang is om te weten wat die wetswijziging inhoudt.
Raadslid Breetvelt antwoordt dat de wetswijziging nog niet vastligt. De internetconsultatie is onlangs afgelopen. De voorgelegde tekst wordt nu mogelijk bijgesteld. De COR dient echter uit te gaan
van de huidige wetgeving.
Raadslid Van Tubergen draagt de FdR aan als voorbeeld waar de verengelsing niet in hoog tempo
plaatsvindt. De bachelor is Nederlandstalig, met uitzondering van vakken ter voorbereiding van
sommige masters, en PPLE Engelstalig. Er is terughoudendheid ten aanzien van de verengelsing.
Raadslid Breetvelt merkt op dat dit wellicht minder gecompliceerd is, omdat de wetboeken en
jurisprudentie in het Nederlands zijn. Raadslid Van Tubergen antwoordt dat dit niet zo vanzelfsprekend is. De communicatie is bijvoorbeeld tweetalig. De FdR werft wel bewust Nederlandse studenten.
Voorzitter Van der Pol vraagt hoe er duidelijk kan worden gemaakt dat er meer terughoudendheid
moet zijn bij de verengelsing van opleidingen. Het is al wel enigszins ingebracht tijdens de laatste
heisessie. Raadslid Breetvelt antwoordt dat het de taak van de COR is om de bestuurder te houden
aan de naleving van de wet. De praktijk lijkt niet te voldoen aan de huidige wetgeving. Raadslid
Grassiani merkt op dat het CvB de decanen moet aanspreken. Vanuit de faculteit is er grote druk om
te verengelsen.
Raadslid Kraal geeft aan begrip te hebben voor de verengelsing van opleidingen waarbij het voortbestaan in het gedrang komt. Het is ook een financieringsvraag. Raadslid Pasman stelt dat als er
behoefte is aan bepaalde opleidingen waar weinig studenten zijn, er meer financiering nodig is.
Voorzitter Van der Pol concludeert dat commissie O&O met raadslid Breetvelt een conceptbrief zal
opstellen (actiepunt).
8. VPN keuze
Raadslid Walstra geeft aan dat een delegatie van de COR heeft gesproken met ICTS en de CISO
over de VPN keuze. De keuze voor Pulse Secure blijkt voornamelijk gebaseerd op kostenoverwegingen en reeds beschikbare kennis. Er ligt nu een conceptbrief voor, waarin door de COR wordt
voorgesteld om ook OpenVPN aan te bieden voor de medewerkers die geen gebruik willen maken
van Pulse Secure. Raadslid Walstra merkt op dat er op het moment weinig kennis lijkt te zijn bij
ICTS en dat de dienst niet goed aansluit bij de wensen van het WP. Daar moet een discussie over
worden gevoerd.
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Voorzitter Van der Pol geeft aan dat er moet worden gesproken over het functioneren van ICTS ten
opzichte van de organisatie. Raadslid Huygens geeft aan dat er binnen de GOR ook veel wordt gesproken over de positie van ICTS. Er lijken te weinig kaders en beleid voor ICTS te zijn. Ook wat
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betreft de SLA cyclus heeft ICTS weinig ruimte. Raadslid Walstra merkt op dat ICTS ook vooral
lijkt te zijn gericht op de HvA.
Commissie O&O zal met raadslid Huygens een brief schrijven over de rol van ICTS ten opzichte
van de organisatie (actiepunt).
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Wat betreft de conceptbrief aangaande de VPN keuze merkt raadslid Huygens op dat bij het voorstel
om ook OpenVPN aan te bieden ICTS in de gelegenheid moet worden gesteld om de medewerkers
te laten bijscholen of meer personeel aan te nemen. Raadslid Landhuis zal de conceptbrief hierop
aanpassen. Vervolgens zal de brief nog een keer redactioneel worden rondgestuurd.
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9. FSR FMG Sustainable travel policy letter
Voorzitter Van der Pol geeft aan dat de FSR FMG onder meer de COR heeft gevraagd om een oproep tot een duurzaam reisbeleid mede te ondertekenen. De brief zal mogelijk nog worden aangepast. Voorzitter Van der Pol vraagt of de COR geïnteresseerd is in het ondertekenen van de brief,
input wil leveren op de brief of bij voorbaat niet wil ondertekenen.
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Raadslid Kraal geeft aan persoonlijk niets te hebben tegen een duurzaam reisbeleid, maar de praktijk
is weerbarstig. Sommige voorstellen in de brief kosten veel geld. Voorzitter Van der Pol beaamt dat
de consequenties niet worden genoemd, terwijl die zeer groot zijn. Raadslid Grassiani geeft aan dat
in tegenstelling tot wat er in de brief, staat de universiteit niet alle reiskosten betaalt. Het zijn vaak
ook instanties als de EU. Dat is minder makkelijk te overzien. Ze vindt het goed dat er bewustwording is, maar er moet nog nadrukkelijker naar de inhoud van de brief worden gekeken.
De COR besluit de brief niet te ondertekenen. Er zal bij de reactie wel waardering worden uitgesproken voor de bewustwording.
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10. Voorbereiding OV d.d. 01-03-2019
 Rapport sociale veiligheid
 Eindrapport Project Voorbereiding AVG en stand van zaken
Raadsleden Walstra, Landhuis en Gonzalez zullen de Functionaris Gegevensbescherming spreken
over het eindrapport van Project Voorbereiding AVG ter voorbereiding van de OV.
Raadsleden Sluijs, Gonzalez, Bekkenkamp en Huygens zullen zich richten op sociale veiligheid.
Alle leden zullen ook stakeholders op decentraal niveau mailen voor input.

255

260

265

270

Raadslid Breetvelt geeft wat betreft sociale veiligheid aan dat het goed is om te spreken met personen bij wie de formele klachtenprocedure niet goed heeft gewerkt. Raadslid Bekkenkamp vindt dat
er ook meer aandacht moet komen voor de nazorg. Er lijkt weinig te gebeuren met een klacht, nadat
die is behandeld. Raadslid Huygens vindt de overzichtsnotitie voornamelijk een opsomming zonder
goede samenhang. Raadslid Gonzalez vindt het storend dat op de twee faculteiten waar recentelijk
onderzoek is gedaan n.a.v. ernstige klachten aangaande sociale veiligheid, de rapporten niet zijn
gedeeld met de medezeggenschap. Ook lijkt op deze plekken geen nazorg plaats te vinden.
11. Rondvraag en sluiting
 Raadslid Sluijs geeft aan dat de Brexit invloed zal hebben op het personeel. Ze zal tijdens de
rondvraag van de OV vragen naar de strategie van het CvB.
 Raadslid Pasman geeft aan dat de OR AMC een mediation traject ingaat.
 Raadslid Van Tubergen geeft aan dat hijzelf en raadslid Bekkenkamp vragen hebben over de
inkoop. Ze zullen hier de betreffende persoon over spreken en ook uitnodigen voor een bredere discussie in de IV.
 Raadslid Breetvelt geeft aan tijdens de rondvraag van de OV te willen vragen of er juridische bijstand wordt geboden bij geschillen over onderzoekssubsidies, met name afwijzingen.
De vraag is gesteld aan JZ, maar er is tot op heden niet geantwoord.
Voorzitter Van der Pol bedankt allen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 12.11 uur.
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n.a.v. de IV d.d. 23-03-2018
 Heidag met alle OR'en organiseren over het onderwerp sterke medezeggenschap (DB/commissie
Communicatie).
n.a.v. de IV d.d. 20-05-2018
 Compromis schrijven voor antwoordbrief over re-integratie bij ziekte in medezeggenschap (DB).
n.a.v. de IV d.d. 30-11-2018
 Plannen van informeel overleg tussen RvT-lid Becker en commissie Financiën (AS).
n.a.v. de IV d.d. 08-02-2019
 Contact opnemen met CSR over vakantieweek in tweede semester (commissie O&O).
 Nader onderzoek doen naar kolffaciliteiten (Gonzalez, Grassiani, Landhuis, Kraal).
 Conceptbrief schrijven over het vervallen van ontwikkelingsdagen (Sluijs en
Gonzalez).
 Plan maken voor COR-deel op de website van de UvA (commissie Communicatie).
 Punten voor evaluatie UvA Q opstellen (commissie O&O).
 Conceptbrief over taalbeleid schrijven (commissie O&O en Breetvelt).
 Conceptbrief over positie ICTS schrijven (commissie O&O en Huygens).
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