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1. Opening en vaststelling agenda
COR-voorzitter Ó Nualláin opent de vergadering om 9.03 uur en heet iedereen van harte welkom, in
het bijzonder de heer Boels die als gast aanwezig is. Er wordt verzocht om agendapunt 6, Jaarverslag
en jaarrekening 2016, direct na de opening en vaststelling van de agenda te behandelen i.v.m. de
beperkte beschikbaarheid van de heer Boels. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
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6. Jaarverslag en jaarrekening 2016
COR-voorzitter Ó Nualláin geeft het woord aan COR-lid Donner. COR-lid Donner geeft aan dat hij
twee vragen heeft over de jaarrekening. Op p. 92 staat een tabel van de geconsolideerde staat van de
baten en lasten van het jaar 2016. COR-lid Donner merkt op dat de begroting meer dan 125 miljoen
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euro lager sommeert dan de gerealiseerde baten en lasten. Hij vraagt hoe dit moet worden gezien en
wat de leerpunten zijn voor het opstellen van de begroting. De tweede vraag betreft de zekerheden
die voor de Deutsche Bank worden gesteld. Er is een 5 procent overschrijdende rente
overeengekomen. Dat is aan de hoge kant ten aanzien van wat altijd het streefbedrag was, namelijk
juist niet boven de 5 procent uitkomen. COR-lid Donner vraagt hoe deze situatie is ontstaan.
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De heer Boels gaat eerst in op de tweede vraag. Op p. 114 staat een zin waarin staat dat de
rentepercentages van de swaps tussen de 2,86 en 5,58 procent liggen. Het percentage hoger dan 5
procent betreft een swap van 2008 of 2009. In 2009 lag het rentepercentage hoger dan op dit
moment. Dit percentage is overigens niet anders dan vorig jaar, aangezien het portfolio niet is
gewijzigd. Het is het percentage dat destijds is afgesproken. De UvA is op het moment in gesprek
met de financiële partners om te kijken of dit type instrument kan worden beëindigd op een voor de
UvA aantrekkelijke wijze. Deze gesprekken lopen conform verwachting.
COR-voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat de Deutsche Bank niet onbesproken is wat betreft
stabiliteit. Hij vraagt of er risico’s zijn voor de UvA, aangezien de Deutsche Bank de huisbankier
van de UvA is. De heer Boels antwoordt dat er regelmatig wordt gekeken naar beoordelingen van de
financiële soliditeit van de UvA-partners. Naar aanleiding van deze is er geen reden om maatregelen
te nemen.
De heer Boels gaat in op de eerste vraag van COR-lid Donner. Hij vertelt dat er een toelichting staat
in noot 1. Daar is opgenomen dat de begroting UvA enkelvoudig betreft. Verschillen in de
jaarrekening ten opzichte van de begroting worden veroorzaakt door onder meer de baten en lasten
van de aan O&O gerelateerde activiteiten van het AMC en de activiteiten van de UvA Holding die
wel in de jaarrekening worden opgenomen maar niet in de begroting. De heer Boels geeft aan dat
een uitgebreidere begroting mogelijk is, maar dat dit tot nu toe nooit nodig is geweest. Op de vraag
of een dergelijke begroting ter advies zou kunnen komen, antwoordt collegevoorzitter Ten Dam dat
dit op een later moment met de heer Lintsen moet worden bekeken.
Nadat er geconcludeerd is dat er geen verdere vragen zijn over de jaarrekening, dankt CORvoorzitter Ó Nualláin de heer Boels voor zijn aanwezigheid.
9.18 uur de heer Boels verlaat de vergadering.
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COR-lid Breetvelt gaat in op het jaarverslag. Ze vindt het vreemd dat er in het hoofdstuk over het
personeelsbeleid niets staat over opleiding, ontwikkeling of scholing van het personeel, terwijl de
UvA juist een kennisinstituut bij uitstek is. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat er veel gebeurt
op dit terrein en dat het in dit hoofdstuk had moeten staan. Het zal voor volgend jaar worden
meegenomen. Verder geeft collegevoorzitter Ten Dam aan dat er dit jaar in het jaarverslag een
separaat hoofdstuk over duurzaamheid is opgenomen. Dit onderwerp staat er nu helderder in dan in
de jaarverslagen van voorgaande jaren.
2. Mededelingen
CvB:
• Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe bid voor SRON. Dit wordt gedaan in samenwerking
met de VU en de Universiteit Twente. De deadline is zondag 15 oktober a.s. Het positieve
advies van de GV aangaande de komst van SRON (april 2017) zal bij het bid als bijlage
worden toegevoegd.
• De Intreeweek is goed verlopen met veel positieve reacties van deelnemende studenten. Er
is onder meer een handgeschreven brief van een internationale student binnengekomen
waarin wordt onderschreven dat de introductie zeer goed georganiseerd is. Dit is een groot
compliment voor Student Services en de andere betrokken partijen.
• De bestuurlijke fusie AMC-VUmc zit nu in de eindfase. Er wordt nog gewacht op
goedkeuring van de ACM. Zodra dit rond is, moet er onder meer worden overlegd over de
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Gemeenschappelijke regeling van de UvA en het AMC, die op een aantal punten moet
worden gewijzigd. Dit zal ook worden overlegd met de COR.
De COR heeft onlangs het jaarverslag 2016 van de Arbodienst AMC ontvangen. In het
verslag komt onder meer het personeelsbeleid aan bod. Het kan worden besproken in een
OV, indien de COR dit wenst.
De werkgroep Sterke Medezeggenschap zou graag de COR willen spreken. Een uitnodiging
voor een gesprek zal binnenkort worden verstuurd.
Jan Lintsen begint vandaag als CvB-lid van de UvA. Er wordt momenteel gekeken naar de
precieze portefeuilleverdeling en naar de prioriteiten komend jaar. Een overzicht van de
portefeuilleverdeling zal naar de COR worden gestuurd.
De reacties op de antwoordbrieven van de COR aangaande de HR-Agenda zijn gereed en
zullen vandaag met de bijgestelde beleidsnotities naar de COR worden gestuurd. Het CvB is
blij met de input van de COR en komt aan veel punten tegemoet. Het enige punt waar niet
aan kan worden voldaan, is de interne arbeidsmarkt voor WP gezien de cao en het UvAbeleid. Het CvB dankt de COR voor alle gesprekken en de energie die in het proces is
gestoken.
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COR:
• De COR zet sinds kort alle vergaderstukken tijdelijk op Surfdrive. De link naar de
vergaderstukken wordt bij de convocatie verstuurd.
• Tatiana Markaki heeft extra onderwijstaken gekregen en is daarom sinds 1 september geen
lid van de COR meer. Het Centraal Stembureau is benaderd over de opvolging. Wap Caron
komt nu in aanmerking om zitting te nemen in de COR.
• COR-lid Bekkenkamp heeft dit jaar meer tijd beschikbaar en zal de huidige COR-termijn als
raadslid afronden.
• De COR heeft besloten om de COR-verkiezingen af te schaffen. OR’en zullen voortaan elk
hoogstens twee leden kiezen voor de COR. Verder is besloten de nieuwe COR te laten
starten op 1 september in plaats van 1 juli. De COR zal voorstellen doen voor de aanpassing
van het COR-reglement in overleg met het CvB. Er is hierover al contact gezocht met het
Centraal Stembureau.
• De COR zal in november kennismaken met de Diversity Officer van de UvA.
• De COR is gevraagd om een lid af te vaardigen voor de Taskforce Werkdruk. Dit wordt
COR-voorzitter Ó Nualláin met COR-lid Breetvelt als achtervang.
• De informatiesessie over informatiebeleid en persoonsgegevens vindt aan het einde van de
maand plaats. COR-voorzitter Ó Nualláin onderstreept dat dossiers hierover die nog liggen
met spoed moeten worden opgepakt. Collegevoorzitter Ten Dam deelt het gevoel van
urgentie en geeft aan dat het een van de prioriteiten is, ook i.v.m. de nieuwe Europese
richtlijn.
• COR-voorzitter Ó Nualláin meldt dat de nieuwe CSR op vrijdag 25 augustus jl. op de
publieke tribune van de GV heeft gezeten. Hij vindt het gezien de huidige tijd van
democratisering zorgelijk dat er momenteel drie zetels vacant zijn. Het CvB antwoordt deze
zorg te delen.
Mevrouw Maex merkt verder op, met het oog op de nieuwe CSR waarin twee internationale
studenten zitting nemen, dat er wordt gekeken naar een tweetalig taalbeleid, namelijk Engels
en Nederlands. De UvA zal komen met beleid, cursussen (zowel Engels als Nederlands) en
vertalingen, maar het is goed als medewerkers en studenten in ieder geval passief het
Nederlands kennen. Mevrouw Maex geeft aan blij te zijn dat internationale studenten in de
CSR zitting willen nemen. Op de opmerking dat bij Engels als voertaal het lastig is om
nuance te horen, antwoordt mevrouw Maex dat zaken wellicht twee keer, in beide talen,
zullen worden toegelicht.
• De aanstelling van de nieuwe voorzitter van de VSNU zorgt voor ophef. De CSR heeft de
UvA bijvoorbeeld opgeroepen om uit de VSNU te stappen. COR-voorzitter Ó Nualláin
verwijst naar punt 10 van het Tienpuntenplan en vraagt het CvB of de heer Duisenberg de
geschikte persoon is om de politiek te wijzen op haar verantwoordelijkheid.
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Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat zij ervan uitgaat dat de heer Duisenberg de
belangen van alle universiteiten zal behartigen. Daar zullen de universiteiten hem aan
houden en bij helpen. Verder geeft zij aan dat de heer Duisenberg unaniem voorgedragen is
door een benoemingsadviescommissie die evenwichtig was samengesteld.
3. Vaststelling van het verslag van de 161ste OV d.d. 07-07-2017
Tekstueel:
Het verslag wordt met enkele tekstuele aanpassingen vastgesteld.
Naar aanleiding van:
• P. 7, regels 334-336: mevrouw Herweijer heeft via de mail de vraag over het huurtarief van
de UvA Holding beantwoord. De huurkosten voor de UvA Holding onderdelen worden
berekend op basis van korte termijncontracten.
• P. 7, eerste bullet: collegevoorzitter Ten Dam legt uit waarom internationalisering als
hulpbron in de Medewerkersmonitor wordt gezien. De over het algemeen positieve wijze
waarop UvA-medewerkers internationalisering beleven, werkt volgens het
onderzoeksbureau IVA Onderwijs als een compenserende hulpbron voor de hoog ervaren
taakeisen. Een uitgebreider antwoord zal naar de COR per mail worden gestuurd.
• P. 7, tweede bullet: dit actiepunt is afgehandeld.
• P. 7, derde bullet: de bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 29 september a.s.
4. Memo Universiteitsforum
Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat de memo voor het zomerreces is besproken met de CSR.
Zij is blij dat het stuk nu ook met de COR wordt besproken en geeft aan dat het een open stuk is
waar graag commentaar op wordt ontvangen. Daarna wordt er door het CvB een besluit genomen.
COR-lid Breetvelt geeft aan dat op p. 4 staat dat beraadslaging, en niet advies, het belangrijkste product van het Universiteitsforum is. Hoewel COR-lid Breetvelt de gedachtegang begrijpt, wijkt het
voorstel af van het idee van Commissie D&D waar advies juist expliciet werd genoemd. Ze vreest
dat het Universiteitsforum weinig zichtbaar wordt. Verder hoopt ze dat er genotuleerd zal worden bij
de vergaderingen. Mevrouw Maex antwoordt dat het Universiteitsforum geen medezeggenschapsorgaan is en daarom niet op dezelfde wijze advies geeft. Het Universiteitsforum moet meedenken bij
het vormen van voorstellen. Vervolgens wordt er een beleidsvoorstel opgesteld dat een ronde doet.
Het Universiteitsforum zit dus eerder in het traject. Adviseren mag overigens wel, maar in principe
zal er meer sprake zijn van een brainstorm. Verder bevestigt mevrouw Maex dat er genotuleerd zal
worden.
COR-lid Kleverlaan vindt de positionering van het Universiteitsforum lastig. Medezeggenschap
wordt ook wel tegenzeggenschap genoemd door de VSNU, wat wil zeggen dat er veel discussies
worden gevoerd over voorliggende plannen. Er hoort echter voor de medezeggenschap ook ruimte te
zijn voor het geven van input op de lange termijnplannen. Hij vindt het jammer dat dit jaar hiervoor
geen heidag met het CvB is georganiseerd en krijgt het gevoel dat het in een vroeg stadium meedenken nu van de COR wordt verlegd naar het Universiteitsforum. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat ze het graag met de COR-voorzitter heeft over een heidag en dat goede gesprekken over
de lange termijnplannen juist ook met de medezeggenschap moeten worden gevoerd.
COR-lid Breetvelt geeft aan dat bij het Universiteitsforum onderwerpen aan bod kunnen komen die
bij de COR niet op de agenda staan, zoals internationalisering. De COR valt onder de WOR en behandelt daarbij slechts een beperkt aantal onderwerpen vanwege de beperkte beschikbare tijd. CORlid Kleverlaan vindt dat ook onderwerpen die buiten de WOR vallen, moeten worden besproken en
ziet discussies over bijvoorbeeld internationalisering juist graag bij de COR. Collegevoorzitter Ten
Dam antwoordt prioriteiten te willen stellen voor het komende jaar. Ze ziet graag dat niet alleen dossiers die ter advies of ter instemming liggen, maar ook andere onderwerpen worden besproken.
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COR-lid Breetvelt vraagt waarom het personeel uit de groepsstructuur van de UvA geen zitting kan
nemen in het Universiteitsforum. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat er in het Universiteitsforum vanuit de publieke kant van de universiteit zal worden gekeken naar zaken. Er kan wel vanuit
het perspectief van de publieke kant van de universiteit worden gekeken naar de private samenwerking.
COR-voorzitter Ó Nualláin haalt aan dat onderwijs, onderzoek en valorisatie de drie hoofdtaken van
een universiteit zijn. Hij vraagt of valorisatie door de UvA Holding niet te betrekken bij het Universiteitsforum nu buiten beschouwing wordt gelaten. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat de
UvA Holding een aparte entiteit met een apart bestuur is. Valorisatie is echter een publieke taak van
de universiteit en zal dus worden besproken in het Universiteitsforum. Mevrouw Maex vult aan dat
personen in het Universiteitsforum niet onwetend zullen zijn over samenwerkingen met private partijen. Valorisatie is een publieke taak van de universiteit, waardoor veel medewerkers erbij betrokken zijn.
COR-lid Wirken geeft aan te vrezen voor bestuurlijke drukte en verwatering van besluitvormingsprocessen. Ook vraagt COR-lid Wirken zich af hoe het Universiteitsforum gaat werken in de praktijk. Hij vindt dat er in de samenstelling van het Universiteitsforum veel ruimte is voor het CvB en
de decanen die voltallig aanwezig zijn. Verder is er gekozen voor loting, waarbij niet zoals bij verkiezingen kennis en ervaring kunnen worden getoetst. Er moet worden voorkomen dat het een
‘moeder vertelt’ situatie wordt door de decanen. Collegevoorzitter Ten Dam beaamt dit en benadrukt
nogmaals dat het Universiteitsforum geen onderdeel is van de medezeggenschap. De besluitvormingsprocessen zullen dan ook niet verwateren. Verder heeft loting zowel voor- als nadelen. Over
twee jaar wordt geëvalueerd of het goed gaat of niet. Mevrouw Maex geeft aan dat de discussie in
het Universiteitsforum op een goede wijze moet worden gevoerd en dat er geen wij-zij-sfeer moet
ontstaan. Verder is er tijdens een discussiemiddag gekozen voor loting, aangezien dan ook personen
met minder ervaring zitting kunnen nemen.
COR-lid Bekkenkamp vraagt of er bij het Universiteitsforum kan worden samengewerkt met de Folia als kwaliteitsimpuls voor het blad. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat het belangrijk is dat
iedereen open durft te spreken en ziet daarom liever geen samenwerking tussen het Universiteitsforum en de Folia. Ze is – los daarvan – in gesprek met de Folia over ontwikkelingspunten en de aanstaande splitsing.

250
COR-lid Terpstra vraagt naar de positie van de Senaat. Ook merkt hij op dat de Senaat nergens in de
memo wordt genoemd. Mevrouw Maex geeft aan dat de Senaat een andere positie heeft dan het
Universiteitsforum, namelijk advisering na beleidsvorming. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt
dat het ontbreken van de Senaat in de memo een omissie is.
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COR-voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat Commissie D&D bewust heeft gekozen voor de Senaatnieuwe-stijl als naam, namelijk met de gedachte dat de Senaat zou worden vervangen. Dit voorstel is
ook in deze vorm voorgelegd aan de academische gemeenschap. Hij vraagt of het CvB geen kritiek
in de uitslag van het referendum heeft gelezen wat betreft de Senaat. Mevrouw Maex antwoordt dat
er is gekeken naar de voorstellen van Commissie D&D in vormen die kunnen werken op de universiteit. Alle gremia moeten worden geëvalueerd en dat zal hierbij ook worden gedaan. Eventuele problemen met de Senaat kunnen worden aangekaart. COR-voorzitter Ó Nualláin geeft aan benieuwd te
zijn naar wat Commissie D&D denkt van de huidige ontwikkelingen. Collegevoorzitter Ten Dam
vindt dat de leden mooi werk hebben geleverd en goede handvaten hebben gegeven. Het zijn evenwel adviezen en het is belangrijk om te kijken hoe die binnen de UvA kunnen worden gebracht.
COR-lid Kleverlaan vraagt wie de inhoud van de vergaderingen van het Universiteitsforum gaat bepalen. Mevrouw Maex antwoordt dat er over goede onderwerpen wordt nagedacht. Het is in ieder
geval niet de bedoeling dat alleen het CvB de agenda bepaalt. Op de vraag of er over de procedure
van agendering iets wordt opgenomen in het reglement antwoordt mevrouw Maex dat dit wordt bekeken.
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Collegevoorzitter Ten Dam schetst nog wat er de komende tijd gaat gebeuren. Het CvB zal de opmerkingen van ASVA, COR, CSR en Senaat bij elkaar brengen en kijken hoe het voorstel kan worden aangepast. Het Universiteitsforum zal vervolgens twee jaar als pilot draaien. Als het Universiteitsforum na twee jaar in het Universiteitsreglement wordt opgenomen, dan wordt dit bij de GV ter
instemming voorgelegd. Formeel komt het Universiteitsforum deze periode niet meer bij de medezeggenschap.
5. Uitvoeringsplan ‘Samen doen!’
COR-lid Donner geeft aan dat het CvB al waardevolle vragen over het Uitvoeringsplan heeft gesteld
aan de dienstdirecteuren en dat de COR benieuwd is naar de antwoorden. COR-lid Donner vindt het
verder een positief streven van de diensten om de afstand tussen de diensten en de faculteiten te verkleinen. In het Uitvoeringsplan staat dat de ketenorganisatie moet worden geïntensiveerd om de
dienstverlening soepeler te laten verlopen. Hij is benieuwd naar hoe dit in de praktijk wordt vertaald.
Hij vindt het wel jammer dat het Uitvoeringsplan niet geheel in samenwerking met de faculteiten is
opgesteld. Zo waren de UOC en UCO uitgenodigd voor de bijeenkomsten van de klankbordgroep,
maar waren alleen de directeuren bedrijfsvoering van de faculteiten aanwezig. De beoogde eindgebruikers waren daarmee afwezig. Wanneer er duidelijkheid komt over onder meer het opdrachtgeverschap en de andere vragen van het CvB, wenst COR-lid Donner het document nogmaals te bespreken.
Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat ze het belang van het Uitvoeringsplan ziet. Ze benadrukt
dat de diensten niet alleen een slag onderling moeten maken, maar ook juist samen met de faculteiten. De decanen zijn met name aan zet bij een dergelijke ketenbenadering. Mevrouw Maex geeft aan
dat een projectaanpak nodig is bij de ketenbenadering vanwege de verschillende werkwijzen op de
faculteiten.
COR-lid Terpstra vraagt of er nog iets is binnengekomen via de website ‘Samen doen’ en of de website kan worden geactualiseerd. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat er zal worden verzameld
wat er is opgehaald en zal erop terugkomen (actiepunt). COR-lid Terpstra vindt verder dat er soms
wat te veel managementtaal wordt gebruikt in het Uitvoeringsplan. Hij noemt ook dat bepaalde HRprincipes en kerncompetenties die zijn genoemd in het Uitvoeringsplan lijken in te gaan tegen de
HR-Agenda en UFO-functieprofielen. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat voor alle UvAmedewerkers, OBP en WP, de HR-Agenda geldt zodra die is afgehecht.
COR-lid Breetvelt haalt het competentie-instrument van UFO aan. Aan elke UFO-functie zijn competenties gekoppeld. In het Uitvoeringsplan staat echter dat er kerncompetenties zullen worden ontwikkeld door de diensten. Raadslid Breetvelt vraagt zich af wat dit betekent. Collegevoorzitter Ten
Dam antwoordt dat functies moeten passen binnen UFO en zich moeten verhouden tot de HRAgenda. Ze geeft aan dat het waarschijnlijk niet geheel juist is geformuleerd.
COR-lid Van Tubergen is het eens met COR-lid Terpstra dat het Uitvoeringsplan veel jargon bevat.
Hij vindt het document verder weinig over medewerkers gaan. Zo gaat de Medewerkersmonitor over
medewerkers, niet over faculteiten zoals in het document staat. Ook wordt een termijn van vijf jaar
genoemd voor verbeteringen. COR-lid Van Tubergen vindt dat een te lange periode als er dingen
moeten veranderen. Er zijn quick wins die direct kunnen worden doorgevoerd. COR-lid Van
Tubergen geeft verder aan dat het handig zou zijn als het onderzoek onderwijslogistiek UvA,
waarnaar in het Uitvoeringsplan wordt verwezen, wordt gedeeld. Hij merkt daarnaast op dat de
tabellen op p. 27 niet duidelijk zijn en niet worden toegelicht. Ook vindt hij de diensten online niet
goed vindbaar. Dit moet worden verbeterd. Ten slotte geeft COR-lid Van Tubergen aan
geïnteresseerd te zijn om namens de COR nader betrokken te worden bij het vervolgtraject, naar
aanleiding van het schriftelijke verzoek van het CvB. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt de
feedback mee te nemen en dankt iedereen voor het commentaar. Verder geeft ze desgevraagd aan
dat er een project voor de verbetering van de website is. De website moet aantrekkelijker zijn en
dingen moeten beter vindbaar zijn.
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7. Rondvraag en sluiting
• COR-lid Breetvelt is benieuwd aan welke partij het evaluatieonderzoek naar de BSA is
aanbesteed. Mevrouw Maex antwoordt dat dit kan worden uitgezocht (actiepunt).
• COR-lid Van der Pol geeft aan dat de OR FGw bezwaren heeft tegen de publicatie van de
resultaten van UvA Q. Er is aangegeven dat de kwestie is uitgezocht door JZ, maar COR-lid
Van der Pol heeft geen document van JZ kunnen inzien. Collegevoorzitter Ten Dam
antwoordt dat op basis van het commentaar van de COR, JZ de zaak heeft bekeken.
Vervolgens heeft het CvB een brief naar de decanen gestuurd. De ambtelijk secretaris van
de COR zal deze brief nogmaals naar de COR-leden sturen.
• COR-lid Kleverlaan geeft aan dat de snelle overgang van Blackboard naar Canvas bij de VU
voor wat problemen zorgt. Hij ziet graag meer beleid bij de invoering van Canvas op de
UvA. Het CvB antwoordt dat dit wordt gedaan.
• COR-lid Bekkenkamp vraagt zich af, nu er een Diversity Officer is aangesteld, hoe vaak er
bij de UvA Aspasia-beurzen worden geaccepteerd en afgewezen. Ze zou graag een overzicht
hiervan zien. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat het goed is om hier een overzicht
van te hebben.
COR-voorzitter Ó Nualláin dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 11.02 uur.
De 163e Overlegvergadering vindt plaats op
vrijdag 13 oktober 2017, 09.00-11.00 uur, Maagdenhuis kamer 21
Openstaande actiepunten
CvB:
n.a.v. de 161e OV d.d. 07-07-2017:
• De input verkregen via de website ‘Samen doen’ verzamelen en terugkoppeling hierover geven.
• Uitzoeken aan wie het evaluatieonderzoek naar de BSA is aanbesteed.
COR:
n.a.v. de 155e OV d.d. 09-12-2016, de 157e OV d.d. 10-03-2017 en de 158e OV d.d. 07-04-2017:
• Een informatiesessie organiseren waar de volgende punten aan bod zullen komen:
o Kwestie omtrent het datalek waarbij studentgegevens ontvreemd zijn maar hier geen
melding van gedaan is aan de studenten, bespreken met de Functionaris Gegevensbescherming.
o Bekijken of er bezwaren zijn tegen de overeenkomst Privacy Shield EU-VS.
o De directeur ICTS spreken over de ICT-wensen van de COR.
o Het ontbreken van ondersteuning van de mail list server aankaarten.
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