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VERSLAG 
 
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 heren Vervaat en Haak die aansluiten voor het agendapunt informatiebeveiligings-50 
beleid. Er wordt gekozen om het agendapunt informatiebeveiligingsbeleid direct na de opening en 
vaststelling van de agenda te behandelen. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  
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COR-voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat het instemmingsverzoek al sinds maart 2016 ligt. De CSR 55 
en CMR hebben al enige tijd geleden ingestemd. De COR heeft zich een lange tijd onthouden van de 
behandeling van het instemmingsverzoek omdat hij eerst verschillende bijlagen en achterliggende 
stukken wilde ontvangen. Deze zijn 8 november aangeleverd. COR-voorzitter Ó Nualláin stelt dat de 
COR zorgen heeft over het beleidsdocument en de bijbehorende stukken. Zo is de bedoeling van het 
document niet duidelijk. Het wekt de indruk voornamelijk de universiteit van juridische rugdekking 60 
te voorzien. Verder is de inhoud zeer technisch en is het moeilijk om een verband te leggen tussen 
het document en de praktijk. Het informatiebeveiligingsbeleid van de UT is korter en begrijpelijker. 
COR-voorzitter Ó Nualláin geeft COR-lid Caron het woord die namens de COR een lijst met vragen 
over dit onderwerp heeft voorbereid.   
 65 
COR-lid Caron vraagt naar de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de instellingen in het 
informatiebeveiligingsbeleid. De UvA kent meerdere samenwerkingen, zoals met de VU en de HvA. 
In het beleidsdocument is niet vermeld hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld. De heer Haak 
antwoordt dat toen het beleid werd opgesteld in 2015, de UvA en de HvA nog bestuurlijk een een-
heid vormden. Gezien de huidige samenwerking tussen de UvA en de HvA, bijvoorbeeld bij de 70 
diensten, zou het mooi zijn als het beleid en de baselines gelijk zijn. Dit bespaart ook kosten.  
 
COR-voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat de EU al eind december 2015 akkoord was met de AVG. 
De AVG wordt echter niet vermeld in de stukken. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat de 
stukken al twee jaar liggen. De CSR en CMR hebben al een tijd geleden ingestemd. Ze vraagt de 75 
COR om het instemmingsverzoek in behandeling te nemen ook al staat de AVG niet genoemd. De 
COR kan bijvoorbeeld wel in zijn reactie aangeven dat het beleid aan de AVG moet voldoen. De 
heer Haak vult aan dat tot mei 2018 de Wbp nog geldt. Het voorliggende beleid voldoet aan de Wbp. 
De AVG heeft wel een paar wijzigingen ten opzichte van de Wbp, maar de basis is hetzelfde.  
 80 
COR-voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat volgens de AVG er vooraf duidelijk moet worden gemaakt 
hoe en waarvoor gegevens worden verwerkt. Dit zou moeten worden opgenomen in het informatie-
beveiligingsbeleid. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat er voor de AVG nog stappen in de 
goede richting moeten worden gezet. De heer Haak benadrukt dat er ook onderscheid moet worden 
gemaakt tussen het privacybeleid en informatiebeveiligingsbeleid. Hoewel het elkaar raakt, geldt 85 
voor beide aparte wet- en regelgeving. 
 
COR-voorzitter Ó Nualláin vraagt hoe de COR hiermee moet omgaan. Het zou vreemd zijn om met 
terugwerkende kracht voor het verleden met het beleid akkoord te gaan en voor de toekomst niet. 
Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat alle partijen verantwoordelijk zijn voor de vertraging en 90 
dat er samen stappen vooruit moeten worden gezet.  
 
COR-lid Caron geeft aan dat in het beleidsplan de positie Chief Security Officer (CSO) wordt ge-
noemd. De positie wordt echter niet verder omschreven. Hij vraagt naar de rol van de CSO. De heer 
Haak antwoordt dat niet alle rollen allemaal staan uitgeschreven. Deze moeten nog worden opgepakt 95 
en uitgewerkt. Hij benadrukt dat het beleid dat ter instemming ligt, niet verouderd is. Voor de AVG 
moet het worden geactualiseerd, maar voor nu is het goed beleid. COR-lid Caron vindt dat het beleid 
een concept lijkt dat nog moet worden uitgewerkt. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat er al-
tijd een implementatievraag achter beleid zit.  
 100 
COR-lid Donner geeft aan dat de rol van CSO al een tijd bij de secretaris van de universiteit is be-
legd. De rol is echter nog niet geëvalueerd en is nog niet uitgewerkt. Collegevoorzitter Ten Dam  
geeft aan dat hier nog een taak ligt. Vanuit het belang van de instelling konden bepaalde zaken niet 
wachten. Een aantal zaken is daarom doorgezet. Andere zaken zijn nog niet operationeel. De vraag 
is nu hoe dit dossier verder kan worden gebracht.  105 
 
COR-voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat bij dit dossier er niet kan worden voorzien hoe dit beleid in 
de praktijk wordt geïmplementeerd. Het zou kunnen dat het beleid wordt uitgewerkt op een manier 
waar de COR het niet mee eens is. De heer Haak antwoordt dat het beleid en de baseline als gebrui-
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kershandleiding moeten worden gezien. Daarnaast kan de commissie Privacy, Informatisering en 110 
Gegevensbescherming een vinger aan de pols blijven houden.  
  
COR-lid Donner merkt op dat er veel aandacht gaat naar beveiliging. Door sommige geïntroduceer-
de nieuwe normen kan echter een deel van het personeel het werk niet meer goed doen. Hiernaar zou 
moeten worden gekeken. Beveiliging moet niet het werk van het personeel belemmeren. Verder is 115 
hij benieuwd naar big data. De beveiligingsstructuur moet hierop aansluiten.  
 
COR-lid Breetvelt geeft aan dat er veel verantwoordelijkheid naar de werknemer wordt geschoven. 
Indien er niet aan de regels wordt gehouden, kunnen er sancties volgen en kan de werknemer aan-
sprakelijk worden gesteld. COR-lid Breetvelt stelt dat de gemiddelde werknemer een leek is op het 120 
gebied van ICT. De voorliggende gedragsregels vereisen een onderscheidend vermogen om te zien 
welke handeling schadelijk zou kunnen zijn. De gemiddelde werknemer heeft dit onderscheidend 
vermogen niet. Daarnaast is het aansprakelijk stellen van de werknemer in strijd met artikel 1.17 van 
de cao. Werknemers zijn niet aansprakelijk voor schade, tenzij de schade een gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid, wat de werkgever moet kunnen aantonen. De heer Haak geeft aan dat het 125 
een uitdaging is om zowel de medewerkers als de studenten mee te nemen. De vraag is nog hoe dit 
het beste kan worden gedaan. COR-lid Breetvelt reageert dat mensen niet alles kunnen en snappen. 
Het kan dan niet zo zijn dat personeel sancties wordt opgelegd of aansprakelijk wordt gesteld. De 
heer Haak antwoordt dat de basisvraag is hoe studenten en medewerkers bewuster kunnen worden 
gemaakt. Daarnaast moet ICT begrijpelijk worden gemaakt. De UvA heeft ook te maken met interne 130 
hackers die proberen in te breken in het netwerk. Daar zijn de genoemde sancties voor bedoeld.  
Zestig tot zeventig procent van de incidenten komt door een bewuste of onbewuste handeling van 
een medewerker of student. De gedragsregels zijn in onderhoud.  
 
COR-lid Hille geeft aan dat er geen antwoord op de vraag wordt gegeven. In het stuk dat ter in-135 
stemming ligt, staat dat er sancties kunnen volgen. Dit is niet in overeenstemming met de cao. De 
heer Haak antwoordt dat dit juridisch moet worden uitgezocht.  
 
COR-lid Caron merkt op dat er wordt gesproken over een bewustwordingscampagne enerzijds en 
afspraken met studenten en medewerkers anderzijds. Hij vraagt hoe deze zich tot elkaar verhouden. 140 
De heer Haak antwoordt dat er dit jaar een pilot van de bewustwordingscampagne voor studenten en 
medewerkers is gedraaid. De pilot wordt in januari breder uitgerold. Wat betreft het maken van af-
spraken zal er niet iets worden opgesteld wat onbegrijpelijk is. De bewustwording is een continu 
proces.  
 145 
Nadat COR-voorzitter Ó Nualláin geconcludeerd heeft dat er geen verdere vragen meer zijn, dankt 
hij de heren Vervaat en Haak voor hun aanwezigheid en bijdragen.  
 
9.43 uur de heren Vervaat en Haak verlaten de vergadering. 
 150 
Collegevoorzitter Ten Dam benadrukt dat er vanzelfsprekend moet worden voldaan aan de wet- en 
regelgeving. Er moeten stappen worden gezet. Ze vraagt de COR om ook bij een niet-instemming 
aan te geven op welke punten er wel vooruit kan worden gewerkt. COR-voorzitter Ó Nualláin denkt 
ook dat er stappen moeten worden gezet. Hij vraagt zich wel af hoe dit nu kan worden gedaan.  
 155 
COR-lid Donner vraagt of er voor de AVG een nieuw beleidsstuk zal worden opgesteld. College-
voorzitter Ten Dam antwoordt dat dit tegen die tijd zal moeten worden bekeken. 
 
2.  Mededelingen 
CvB: 160 

• Het CvB heeft afgelopen dinsdag de conceptbeschrijving van het allocatiemodel besproken. 
Het zal nu twee weken ter consultatie worden voorgelegd aan de academische gemeenschap. 
Daarna wordt het eventueel bijgesteld en ter instemming aan de GV voorgelegd. 
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COR-lid Kleverlaan geeft aan dat de GV om een GOV over een conceptversie van het 
allocatiemodel heeft gevraagd. Het CvB heeft hier niet mee ingestemd. Collegevoorzitter 165 
Ten Dam antwoordt dat dit niet goed op haar netvlies heeft gestaan. Ze geeft aan dat dit 
uiteraard mogelijk is. Het DB van de GV zal kijken naar mogelijke vergaderopties 
(actiepunt). 

• De CSR heeft het CvB gevraagd of zoals vanouds de agenda’s en de verslagen van het CBO 
naar de centrale medezeggenschap kunnen worden gestuurd. Het CvB heeft besloten dat de 170 
COR en de CSR de agenda’s zullen ontvangen en dat twee leden de verslagen mogen inzien 
vanaf de eerstvolgende vergadering.  

• De profielschets voor de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit is bijna gereed. 
Een verschil met de vorige profielschets is dat er vijf vertrouwenspersonen zullen zijn, een 
per campus, in plaats van een voor de gehele universiteit. Gezien de verschillende 175 
disciplines en een betere bereikbaarheid is gekozen voor een vertrouwenspersoon 
wetenschappelijke integriteit per campus.  

• De sollicitatieprocedure voor de nieuwe studentassessor is bijna voltooid. De nieuwe 
studentassessor zal vanaf 1 januari 2018 aan de slag gaan. Over de rol van de 
studentassessor is een eerste evaluatiegesprek geweest met een afvaardiging van de CSR. 180 
Het CvB en de CSR zullen de komende periode ook nog tweemaal de rol van de 
studentassessor en de verschillen tussen de facultaire studentassessors bespreken. 

• Op 5 december zal het NWO een site visit brengen aan de UvA voor de SRON-tender. 
Daardoor is er die week geen Collegevergadering en loopt het versturen van de reactie 
aangaande de HR-Agenda een kleine vertraging op.  185 

 
COR: 

• Op het REC is het plan opgesteld om een grote zaal (capaciteit 1000 personen) te creëren die 
verdeeld kan worden in twee kleinere zalen (elk capaciteit 500 personen). Deze twee 
kleinere zalen voldoen echter niet aan de behoefte van de gebruikers. Die willen graag een 190 
ongelijke verdeling, namelijk een grotere en een kleinere zaal.  
Collegevoorzitter Ten Dam dankt de COR voor deze mededeling. Ze zal het meenemen. 

 
3. Vaststelling van het verslag van de 163ste OV d.d. 13-10-2017 
Tekstueel: 195 
Het verslag wordt met een tekstuele aanpassing vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van: 

• P. 7, eerste bullet: de evaluatie wordt intern gedaan door de afdeling Strategie & 
Informatie. Het actiepunt is afgehandeld. 200 

• P. 7, tweede bullet: de planning is bijna gereed. Het zal op korte termijn naar de COR 
worden gestuurd.  

• P. 7, derde bullet: het zit in de finale fase van de besluitvorming. Het zal op korte termijn 
naar de COR worden gestuurd. 

• P. 7, vierde bullet: dit is aan de Diversity Officer gevraagd. Het actiepunt is afgehandeld.  205 
• P. 7, vijfde bullet: de COR zal dit actiepunt opnemen. 
• P. 7, zesde en zevende bullet: COR-voorzitter Ó Nualláin zal beide punten opnemen met de 

directeur ICTS. 
 

5. Huidige stand van zaken UvA Q 210 
Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat er snel is gehandeld na de brief van de COR over UvA Q. 
Mevrouw Krol, hoofd Juridische Zaken, en de heer Koppenol, de Functionaris 
Gegevensbescherming, hebben een voorstel uitgewerkt waardoor UvA Q wel zal voldoen aan de 
wet- en regelgeving. De resultaten van UvA Q zullen in vertrouwelijkheid naar de OC’s worden 
gestuurd. Dit zal ook worden opgenomen in de handreiking van de OC’s. Verder krijgen docenten 215 
de resultaten van UvA Q voortaan zelf met de vraag of deze kunnen worden gepubliceerd op 
Blackboard. Als er geen toestemming wordt gegeven, wordt het niet gepubliceerd. Collegevoorzitter 
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Ten Dam geeft aan dat reeds gepubliceerde rapporten niet vanuit centraal van Blackboard kunnen 
worden gehaald. In de nieuwsbrief zal worden aangegeven dat docenten zelf reeds gepubliceerde 
rapporten eraf kunnen halen. Er zal nog een brief naar de COR hierover worden gestuurd. 220 
 
COR-lid Bekkenkamp vindt het goed om te horen dat de rapporten in vertrouwelijkheid naar de 
OC’s gaan. Wel zet zij vraagtekens bij de toestemming van docenten voor de publicatie van de 
rapporten. Er kan sprake zijn van machtsverhoudingen. Docenten die ervoor kiezen niet te 
publiceren kunnen verdacht overkomen. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat het een actieve 225 
instemming van docenten betreft. Volgens de heer Koppenol is dit in overeenstemming met de wet.  
 
COR-lid Breetvelt geeft aan dat het wel duidelijk moet worden gemaakt dat het kiezen om niet te 
publiceren geen negatieve gevolgen heeft voor bijvoorbeeld het jaargesprek. Collegevoorzitter Ten 
Dam antwoordt dat er geen misverstand mag zijn over het feit dat in de jaargesprekken zorgvuldig 230 
met de rapportages van UvA Q dient te worden omgegaan.  
 
COR-lid Van der Pol geeft aan dat het ook helder moet worden gemaakt of een rapport 
representatief is. Als slechts enkele studenten een enquête invullen over een cursus die aan een grote 
groep studenten wordt gegeven, moet er worden aangegeven dat de resultaten niet significant zijn. 235 
Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat nu het privacy-aspect is opgepakt en opgelost. Andere 
problemen kunnen op een later moment worden besproken.  
 
COR-lid Bekkenkamp merkt op dat sommige docenten goed ingevulde evaluaties gebruiken voor 
goede PR, terwijl die soms niet representatief zijn. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat zij 240 
ervan uitgaat bij een research intensieve instelling dat UvA Q met verstand wordt gebruikt.   
 
COR-lid Maat kondigt aan dat er een brief in voorbereiding is waarin wordt gevraagd nog eens 
onbevangen naar UvA Q te kijken. Iedereen vindt dat er moet worden geëvalueerd, maar het is de 
vraag of UvA Q de effectiefste methode is. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt de brief graag 245 
tegemoet te zien.  
 
COR-voorzitter Ó Nualláin geeft nog aan het vreemd te vinden dat de reeds gepubliceerde rapporten 
niet vanuit centraal kunnen worden verwijderd. COR-lid Donner antwoordt dat het een enorme 
investering vergt om dit vanuit centraal te doen. Collegevoorzitter Ten Dam benadrukt nogmaals dat 250 
docenten via de nieuwsbrief actief worden geïnformeerd dat zij hun rapporten eraf kunnen halen.  
 
6. Artikel 24 overleg 
a. Terugblik 
Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan te hebben nagedacht over de grote dossiers die zijn behandeld. 255 
Zo is er veel energie gestoken in de HR-Agenda. Als er wordt gekeken naar wat er nu ligt in 
vergelijking tot de eerste versies, dan zijn de projecten zeker beter geworden in inhoud. Het duurt 
lang, maar het wordt een HR-Agenda waar iedereen trots op zal zijn. Over P-processen en P-dossiers 
zal binnenkort een antwoordbrief worden gestuurd. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan blij te zijn 
dat de COR wel toestemming heeft gegeven om de pilots te continueren. Verder zullen volgend jaar 260 
het privacybeleid en het informatiebeveiligingsbeleid worden besproken. Deze onderwerpen behoren 
ook tot de speerpunten van het CvB. Er zal worden gewerkt om te voldoen aan de AVG. Ten slotte 
is het goed dat het privacy-aspect nu goed is afgedekt in UvA Q. Collegevoorzitter Ten Dam geeft 
aan dat er ook kan worden gekeken naar UvA Q als geheel, maar dat er moet worden gewaakt dat 
niet teveel tegelijkertijd wordt opgepakt.    265 
 
COR-voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat er vooruitgang is geboekt, maar dat er ook op een aantal 
dossiers is blijven steken, zoals de HR-Agenda en P-processen en P-dossiers. Hij noemt dat ook de 
kwestie werkdruk en de positie van de UvA in de politiek het afgelopen half jaar zijn besproken.  
 270 
COR-lid Maat geeft aan dat hij terugblikkend veel onderwerpen ziet die niet zijn besproken. De 
Onderwijsvisie en het Strategisch Kader Internationalisering zijn vastgesteld zonder dat die langs de 
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COR zijn gegaan. COR-lid Maat meent dat dergelijke dossiers ook bij de COR moeten worden 
gelegd. De WOR stelt dat belangrijke wijzigingen langs de ondernemingsraad moeten. 
Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat hier scherper op gelet had moeten worden tijdens het 275 
agendaoverleg. Mevrouw Maex legt uit dat de projectgroep nauw de procedure volgde en er sprake 
was van een strakke planning. Daarom was het uit beeld geraakt om de COR tussentijds te 
informeren.  
 
COR-lid Van Tubergen geeft aan dat de notitie wetenschappelijke integriteit nu niet op de 280 
halfjaarplanning staat. Hij geeft aan deze graag ter informatie te ontvangen. Mevrouw Maex 
antwoordt dat dit kan worden gedaan. Ze geeft aan dat de agenda voor de OV ook zo moet worden 
gevormd dat dossiers ter informatie kunnen worden besproken.  
 
COR-lid Donner geeft aan dat er moet worden gewaakt voor teveel stukken. Het is echter wel goed 285 
als de COR weet wat er bij werkgroepen, zoals voor de Onderwijsvisie, op de agenda staat en wat de 
stand van zaken is. Dit zou bijvoorbeeld ook wenselijk zijn voor het midterm review Instellingsplan. 
Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat de heer Brentjes momenteel kwantitatief kijkt hoe het met 
de KPI’s staat. Het KPI-overzicht zal naar de COR ter informatie worden gestuurd en in januari 
worden besproken (actiepunt). Mevrouw Maex laat weten dat er veel initiatieven zijn. Een 290 
voorbeeld is de International Classroom. De CSR is hierbij betrokken. Als de COR ook wil 
aansluiten, dan hoort ze het graag, maar het is wellicht agenda technisch lastig te regelen. Mevrouw 
Maex geeft aan er graag op te letten dat er in de mededelingen helder wordt gecommuniceerd wat er 
speelt.  
 295 
b. Halfjaarplanning  
COR-voorzitter Ó Nualláin loopt de halfjaarplanning door. Hij ziet een regeling fraude en plagiaat. 
Deze zal nu alleen naar de CSR gaan, maar de regeling zal ook docenten raken. Mevrouw Maex 
antwoordt dat er nu wordt gediscussieerd over de Model OER, de regeling is nog niet aan bod 
gekomen en is niet opgenomen in de Model OER. Indien het besproken zal worden, zal de COR ook 300 
worden betrokken. Mevrouw Maex stelt dat er wel docenten in de werkgroep zitten. COR-lid 
Kleverlaan antwoordt dat een lijst met de samenstelling van de werkgroep fijn zou zijn. 
Collegevoorzitter Ten Dam vult aan dat wanneer er geen advies- of instemmingsrecht geldt, er zal 
worden geïnformeerd. Vervolgens kan eventueel een bespreking volgen. Het staat de COR ook vrij 
om een ongevraagd advies te sturen. COR-lid Maat meent dat de regeling onder de WOR valt, 305 
omdat het de werkzaamheden van docenten raakt. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat 
hiernaar zal worden gekeken (actiepunt). 
 
COR-lid Breetvelt geeft aan verbaasd te zijn dat de algemene klachtenregeling ter instemming op de 
planning staat voor de jaarwisseling. De regeling is in 2012 in elkaar gezet. Ze vraagt waarom het 310 
herzien moet worden. Mevrouw Herweijer antwoordt dat dit ook in de vorige planning op de agenda 
stond. Er zal worden uitgezocht waarom het op de planning staat (actiepunt).  
 
COR-lid Terpstra vraagt naar de Gemeenschappelijke Regeling VU-VUmc-UvA-AMC. 
Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat in de Gemeenschappelijke Regeling UvA-AMC diverse 315 
zaken zijn geregeld, zoals dat de voorzitter van de Raad van Bestuur ook de decaan van de Faculteit 
der Geneeskunde is. Bij het VUmc is de voorzitter van de Raad van Bestuur geen decaan. Zodra de 
bestuurlijke fusie een feit is, dan moet naar dit soort zaken worden gekeken. De UvA en het AMC 
wensen wel om de functies van decaan en voorzitter gekoppeld te houden. De heer Romijn kan 
desgewenst naar de COR komen om de raad over de bestuurlijke fusie en de Gemeenschappelijke 320 
Regeling (inclusief eventuele aanpassingen) nader te informeren.  
 
COR-voorzitter Ó Nualláin geeft aan uit te kijken naar een constructieve samenwerking komend half 
jaar. Het CvB onderschrijft dit. 
 325 
7. Rondvraag en sluiting 
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• COR-voorzitter Ó Nualláin meldt dat de COR vandaag nog twee vergaderingen heeft, 
namelijk het WHW-gesprek met de RvT en een extra IV. 

• COR-lid Maat geeft aan dat op 5 december de petitie voor meer geld naar het hoger 
onderwijs wordt aangeboden aan de Tweede Kamer met een ludieke actie. Hij vraagt of het 330 
CvB hierbij ook aanwezig zal zijn. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat het CvB 
helaas verhinderd is vanwege de site visit van NWO. Ze heeft dit ook de heer Bod, de 
initiatiefnemer, laten weten. 

• COR-lid Donner geeft aan dat COFH vragen had over de huisbankier van de UvA. Daar zou 
een informerende bijeenkomst over komen voor alle financiële 335 
medezeggenschapscommissies door FP&C. Tot op heden is dit nog niet georganiseerd. 
COR-lid Donner vraagt of het CvB zich kan inzetten voor deze bijeenkomst. 
Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt de heren Lintsen en Boels hieraan te herinneren om 
het voor de volgende financiële cyclus te realiseren (actiepunt).     

 340 
COR-voorzitter Ó Nualláin dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 10.56 uur.  
 

De 165e Overlegvergadering vindt plaats op 
vrijdag 26 januari 2018, 09.00-11.00 uur, Maagdenhuis kamer 21 
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Openstaande actiepunten 
 
CvB: 
n.a.v. de 163e OV d.d. 13-10-2017: 

• Planning voor de rondetafelgesprekken aangaande het Instellingsplan sturen.  
• Profiel voor de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit sturen. 

n.a.v. de 164e OV d.d. 01-12-2017: 
• KPI-overzicht sturen. 
• Uitzoeken of Regeling fraude en plagiaat ook onder de WOR valt. 
• Uitzoeken waarom de algemene klachtenregeling herzien wordt. 
• De heren Lintsen en Boels herinneren aan het organiseren van een informerende bijeenkomst 

over de huisbankier van de UvA voor de financiële medezeggenschapscommissies. 
 

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: 

• De directeur ICTS spreken over de ICT-wensen van de COR. 
• Het ontbreken van ondersteuning van de mail list server aankaarten. 
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