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AGENDA 
 20 
1. Opening  
2. Mededelingen 
3. Profielen voorzitter CvB en rector magnificus (ter instemming) 
4. Rondvraag en sluiting 
 25 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Aanwezig: I. Breetvelt, E. Brouwer, R. Huygens, I. Kraal, E. Pasman, G. van der Pol (voorzitter), P. 
Rodenburg, M. Sanders, M. Sluijs, O. van Tubergen, T. Walstra, E. Moors (ambtelijk secretaris)  
Afwezig met bericht: E. Grassiani, C. Kleverlaan 
Afwezig zonder bericht: - 30 
 
VERSLAG 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Van der Pol opent de vergadering om 11.04 uur en heet iedereen van harte welkom. De 35 
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Mededelingen  

• De ombudsfunctionaris a.i. zal aanwezig zijn bij de volgende IV voor een kennismaking. De 
VIR is dan helaas verhinderd en zal waarschijnlijk aanschuiven tijdens de vergadering van 40 
december.  

• Voorzitter Van der Pol zal namens de COR naar het diner gaan dat na de conferentie over 
het instellingsplan wordt georganiseerd. Tijdens het diner zal in een kleiner gezelschap wor-
den gereflecteerd op de dag.   

• Raadslid Brouwer zal namens de COR in de werkgroep voor de herziening van het Universi-45 
teitsreglement zitting nemen.  

 
De raad bespreekt verder kort de situatie bij de diensten. Door het vertrek van veel directeuren kan 
de continuïteit van de diensten onder druk komen te staan. De raad besluit dat de GOR in de lead 
blijft, de COR zal de situatie monitoren.  50 
 
3. Profielen voorzitter CvB en rector magnificus  
De raad constateert dat het gegeven commentaar op een eerdere versie goed is verwerkt en stemt in 
met de conceptprofielen voor de functies van collegevoorzitter en rector magnificus. Er wordt wel 
nog als voorwaarde gesteld dat de zin ‘zorg voor de toegankelijkheid en diversiteit van het weten-55 
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schappelijk onderwijs en vermindering van de uitval en de verspilling van tijd en talent’ wordt aan-
gepast. Het is de raad met name onduidelijk wat er wordt bedoeld met het zinsdeel ‘vermindering 
van de uitval en de verspilling van tijd en talent’, wat op een negatieve manier kan worden uitge-
legd.  
 60 
De ambtelijk secretaris zal een conceptbrief opstellen die redactioneel wordt rondgestuurd. Vervol-
gens wordt de brief naar de Raad van Toezicht gestuurd. 
 
4. Rondvraag 

• Raadslid Walstra meldt dat hij bezig is met het opstellen van een conceptbrief over het Be-65 
leidsplan UB.  

• Raadslid Brouwer vraagt of de COR nog iets gaat doen met de witte staking van WOinAc-
tie. De witte staking houdt in dat medewerkers een maand een out-of-office aan hebben 
staan, waarin wordt vermeld dat alleen wordt gewerkt conform de aanstellingsomvang.  
De raad besluit de collegevoorzitter te attenderen op de actie.  70 

• Raadslid Van Tubergen waarschuwt dat een zinsnede van het advies inzake taalbeleid van 
de COR op verschillende manieren te interpreteren is.  

• Raadslid Pasman merkt op dat de begroting van het AMC enigszins rooskleurig is. Het is 
goed om daar ook bij de andere begrotingen op te letten.  

 75 
Voorzitter Van der Pol bedankt allen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 12.03 uur.  

 
Openstaande actiepunten 
 
n.a.v. de IV d.d. 08-02-2019 

• Conceptbrief over positie ICTS schrijven (commissie O&O en Huygens).  
n.a.v. de IV d.d. 14-06-2019 

• Aanpassen brief Medewerkersmonitor (Van Tubergen). 
n.a.v. de IV d.d. 06-09-2019 

• Conceptbrief over beleidsplan UB schrijven (commissie O&O). 
• Vervolgreactie brief kolfruimtes opstellen (commissie HRM).  
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