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VERSLAG 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
COR-lid Kleverlaan opent de vergadering om 9.03 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij geeft 45 
aan dat de voorzitter van de COR vandaag helaas verhinderd is. De heer Benneker zal rond 9.30 uur 
aansluiten voor agendapunt 4 over het intellectueel eigendom en auteursrecht van docenten en stu-
denten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Mededelingen 50 
CvB: 

• Mevrouw Maex is een week met verlof.  
• Het CvB zal de decanen en de secretaris van de universiteit een brief sturen waarin het 

belang van goede facilitering voor de medezeggenschap nogmaals wordt benadrukt. Tijdens 
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het CBO van 19 april zal de inhoud van de brief eerst mondeling worden toegelicht. Daarna 55 
wordt de brief uitgestuurd met de COR in cc (actiepunt). 

• Het CvB zal op verzoek van het DB van de COR kijken of de termijn van de huidige COR-
leden eenmalig kan worden verlengd naar eind augustus. 
Collegevoorzitter Ten Dam vraagt naar aanleiding van het verzoek of er is nagedacht over 
het gegeven dat in de nieuwe situatie mogelijk sommige leden een korte periode zitting 60 
zullen nemen in de COR zonder lid te zijn van een decentrale raad. COR-lid Donner 
antwoordt dat deze overweging is besproken. De raad is echter van mening dat in de zomer 
met name lopende dossiers worden afgehandeld en dat nieuwe verzoeken pas weer in 
september worden behandeld.  

• Het CvB dankt de COR voor de snelle behandeling van het instemmingsverzoek aangaande 65 
de profielschets voor de Functionaris Gegevensbescherming.  

• Het instemmingsverzoek voor het nieuwe privacybeleid wordt vandaag naar zowel de COR 
als de CSR gestuurd. Binnenkort wordt ook het instemmingsverzoek voor de herziene 
klachtenregeling gestuurd. 

• B&W is akkoord met het investeren in het centrum voor Artificial Intelligence. De 70 
financiële zaken rondom het centrum zullen terugkomen als hoofdlijn van de begroting. Op 
korte termijn zal er een informatiebijeenkomst worden georganiseerd om de inhoudelijke 
plannen toe te lichten. 

• De afgelopen periode is in VSNU-verband met het ministerie van OCW gewerkt aan het 
Sectorakkoord voor het wetenschappelijk onderwijs. Het zal worden gedeeld met de COR. 75 
COR-lid Maat vraagt of er wordt afgezien van de doelmatigheidskorting in het 
Sectorakkoord. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat de doelmatigheidskorting is 
aangekaart bij het ministerie van OCW. Het ministerie heeft echter aangegeven dat het niet 
van tafel gaat. 

• ICTS heeft onderzocht welke UvA mailadressen en wachtwoorden zijn gehackt. Er zal een 80 
persoonlijke mail worden gestuurd aan diegenen wiens mailadres en mogelijk wachtwoord 
zijn gehackt. Ook wordt er een algemeen bericht op het intranet geplaatst. Het CvB spreekt 
waardering uit voor het snelle handelen van ICTS. 

 
COR: 85 

• Er wordt melding gedaan van de afwezigen met bericht. 
• Dit is de eerste officiële vergadering van Edward Pasman als COR-lid. 
• Bij de diensten, ACTA en de FdR worden dit jaar geen OR-verkiezingen gehouden vanwege 

een gebrek aan kandidaten. 
 90 
3. Vaststelling van het verslag van de 166ste OV d.d. 09-03-2018 
Tekstueel: 
Het verslag wordt met enkele tekstuele aanpassingen vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van: 95 

• P. 2, r. 100-101: COR-lid Donner vraagt waaruit blijkt dat de Regeling fraude en plagiaat 
niet onder de WOR valt. Het CvB zal de precieze reden uitzoeken en dan terugkoppelen (ac-
tiepunt).  

• P. 3, r. 114: COR-lid Donner vraagt of de gebouwmandatarissen een rol spelen bij de ver-
werking van een weeralarm. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat de voorzitter van het 100 
decentrale crisisteam de decaan is. De decaan is dan ook eindverantwoordelijk. Als een fa-
culteit in meerdere gebouwen zit, dan wordt er met alle gebouwmandatarissen overlegd. 

• P. 6, r. 288-291: COR-lid Breetvelt vraagt hoe de re-integratie bij personeel uit dienst wordt 
opgestart. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat dit bij de bedrijfsarts ligt.  

• P. 6, eerste actiepunt: Turnitin staat op de agenda van de vergadering van vandaag.  105 
• P. 6, tweede en derde actiepunt: de COR zal zich intern beraden over het toegestuurde 

antwoord. De COR ontvangt graag nog de evaluatie van BYOD (actiepunt). 
• P. 6, vierde, vijfde en zesde actiepunt: de voorzitter van de COR heeft de punten opgepakt. 



 3 

 
9.36 uur de heer Benneker treedt de vergaderzaal binnen.  110 
 
4. Intellectueel eigendom en auteursrecht docenten en studenten 
De COR heeft eerder schriftelijk vragen aangeleverd. Mevrouw Herweijer geeft aan dat de heer 
Benneker de technische vragen zal beantwoorden en de collegevoorzitter de overige vragen.  
 115 
De eerste en de tweede vraag betreffen de rechten van studenten. Collegevoorzitter Ten Dam 
antwoordt dat het werk van de student daadwerkelijk van de student blijft, tenzij er op individuele 
basis andere afspraken zijn gemaakt. De universiteit kan niet van studenten vragen om 
eigendomsrechten af te staan en dat gebeurt ook niet.  
 120 
De heer Benneker vertelt hoe de UvA voor Turnitin heeft gekozen. Voor 2014 werd Turnitin al door 
enkele opleidingen gebruikt. In 2014 is besloten om een centraal contract af te sluiten voor een 
plagiaattool. In 2017 is besloten Ephorus, die geen koppeling in Canvas heeft, uit te faseren, waarbij 
een migratie van Ephorus naar Turnitin heeft plaatsgevonden. Ephorus is overigens overgenomen 
door Turnitin. De Functionaris Gegevensbescherming heeft gekeken naar de 125 
verwerkingsovereenkomst tussen Turnitin en SURFmarket en geoordeeld dat deze conform de 
huidige wet- en regelgeving is. Turnitin slaat momenteel data in de VS op, maar is voornemens met 
het oog op de AVG een datacentrum in Europa te hebben. Wat betreft het intellectueel eigendom is 
juridisch uitgezocht door SURFmarket en Turnitin dat het bij de studenten blijft. Turnitin heeft dit 
ook meerdere keren officieel verklaard. De Terms of Service is op het moment niet goed 130 
geformuleerd, waardoor hier onduidelijkheid over is ontstaan. De Terms of Service is ingebouwd in 
de software waardoor het niet direct kan worden aangepast. Het contract tussen Turnitin en 
SURFmarket is niet openbaar, omdat hier concurrentiegevoelige informatie in staat.  
 
COR-lid Maat geeft aan het ongeloofwaardig te vinden dat Turnitin de Terms of Service niet direct 135 
kan wijzigen. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat alle universiteiten dit zo snel mogelijk 
veranderd willen zien. Dit is ook duidelijk gemaakt aan SURFmarket.  
 
COR-lid Rodenburg vraagt naar het contract tussen SURFmarket en Turnitin. De heer Benneker 
antwoordt dat er geheimhoudingsclausules in de overeenkomst zijn opgenomen en dat deze daarom 140 
niet kan worden gedeeld. De jurist kan worden gevraagd welke delen van het contract wel kunnen 
worden gedeeld.  
 
COR-lid Kleverlaan gaat in op de dataopslag in de VS. Hij geeft aan dat vertrouwelijke 
patiëntgegevens niet naar de VS horen te gaan. De heer Benneker antwoordt dat docenten ervoor 145 
kunnen kiezen om werk niet op te slaan in de database van Turnitin. Als docenten wel werk willen 
opslaan, dan kunnen ze kiezen voor de wereldwijde database van Turnitin of de UvA specifieke 
database. Als werk wordt opgeslagen, dan wordt het alleen gebruikt ter vergelijking van ander werk. 
De UvA raadt aan om werk in de database voor de UvA op te slaan. Zo kan er worden gecontroleerd 
of er geen plagiaat wordt gepleegd op werk van een eerder cohort. De heer Benneker herhaalt dat 150 
Turnitin voornemens is een deel van de data in Europa op te slaan.  
 
COR-lid Kleverlaan vraagt hoe data worden verwijderd. De heer Benneker antwoordt dat voor de 
verwijdering van data een procedure geldt. Studenten kunnen vragen om verwijdering van hun data. 
Data worden verwijderd binnen 30 dagen na het indienen van het verzoek. Wat betreft de 155 
bewaartermijnen van data wordt er nog gekeken naar wat wenselijk is. Vervolgens zal er met de 
leverancier een procedure worden afgesproken. De heer Benneker geeft desgevraagd aan dat in het 
geval UvA stopt met het gebruik van Turnitin, de UvA eigenaar van de data blijft. De UvA zal dan 
alle stukken ontvangen. Wat betreft de data die in de wereldwijde database zitten, wordt het 
opvragen wel lastiger.  160 
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COR-lid Maat vraagt of de universiteiten ook zelf een plagiaattool zouden kunnen ontwikkelen. 
Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat hierover kan worden nagedacht, maar dat een 
gezamenlijke tool met de andere universiteiten in ieder geval te prefereren is.  
 165 
COR-lid Terpstra vraagt of er ook overleg met de VU plaatsvindt. De heer Benneker antwoordt dat 
er een landelijke gebruikersgroep is. Er wordt hier gezamenlijk opgetrokken. Het contract loopt 
overigens binnen enkele jaren af. Dan moet er worden nagedacht over de aanbesteding en de 
voorwaarden van het contract. Op de vraag of ICTS contact heeft met de heer De Zwart die de 
kwestie rondom Turnitin heeft aangekaart, antwoordt de heer Benneker dat er met hem is gesproken.  170 
 
COR-lid Koster stelt dat Turnitin een monopolypositie creëert. De heer Benneker antwoordt dat er 
slechts enkele leveranciers zijn en daarvan is Turnitin verreweg de grootste. De markt is 
onvolwassen en dat is een lastig gegeven voor de instellingen.  
 175 
COR-lid Kleverlaan vraagt naar de effectiviteit van Turnitin. De heer Benneker geeft aan dat Turni-
tin alleen overeenkomsten met ander materiaal in de databases van Turnitin weergeeft. De databases 
van Turnitin nemen dagelijks toe en bevatten op dit moment: websites (geïndexeerd op 62 miljard), 
student papers (openbaar en specifiek alleen gelabeld voor de UvA, 734 miljoen) en wetenschappe-
lijke literatuur en artikelen (160 miljoen). Bij de UvA zijn er in de periode van september 2017 tot 180 
en met januari 2018 138.046 submissions gedaan. Er zijn 179.972 similarity reports gedraaid. Hier-
uit kwamen de volgende cijfers:  
 

• 32.396 werken met 0 procent overeenkomst 
• 98.424 werken met 1-24 procent overeenkomst 185 
• 29.294 werken met 25-49 procent overeenkomst 
• 12.245 werken met 50-74 procent overeenkomst  
• 7613 werken met 75-100 procent overeenkomst  

 
Dit zijn ruwe getallen zonder specifieke duiding en geven alleen inzicht in het functioneel gebruik 190 
van Turnitin. Deze getallen zeggen niets over daadwerkelijke gevallen van fraude en plagiaat. Er 
wordt gekeken of er met examencommissies kan worden onderzocht welk gedeelte daadwerkelijk 
plagiaat betreft. COR-lid Van Tubergen geeft aan dat een deel waarschijnlijk ook al tussen docent en 
student wordt afgehandeld. Deze gevallen zullen de examencommissie niet bereiken. 
 195 
COR-lid Bekkenkamp geeft aan het bezwaarlijk te vinden dat studenten tegen betaling hun werk 
preventief kunnen laten controleren door Turnitin. De heer Benneker antwoordt dat dit een service is 
van Turnitin. Turnitin biedt deze service niet alleen aan studenten aan, maar ook aan wetenschappers 
die hun artikelen willen laten controleren voordat die worden gepubliceerd.  
 200 
COR-lid Kleverlaan vraagt hoe proefschriften worden gecontroleerd. De heer Benneker antwoordt 
dat proefschriften door iThenticate worden gecontroleerd. iThenticate is een product van Turnitin. 
Proefschriften worden niet opgeslagen.  
 
COR-lid Kleverlaan vraagt wanneer het verplichte vinkje wordt verwijderd. De heer Benneker 205 
antwoordt dat daar nog geen toezeggingen over zijn gedaan. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt 
dat dit zo snel mogelijk moet worden gedaan.  
 
COR-lid Kleverlaan dankt de heer Benneker voor zijn heldere toelichting.  
 210 
10.15 uur de heer Benneker verlaat de vergadering.  
 
COR-lid Kleverlaan geeft aan dat er ook enkele vragen zijn gesteld over tentamens die online 
worden gezet. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat zodra dit wordt opgemerkt, Juridische 
Zaken onmiddellijk een strenge brief stuurt. Er wordt echter weinig van aangetrokken. Er wordt door 215 
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de UvA geprobeerd om samen op te trekken met andere universiteiten, maar tot op heden is dit nog 
niet gelukt.  
 
COR-lid Koster geeft aan dat het vaak niet zichtbaar is hoeveel er online is gedeeld aangezien de 
meeste websites afgesloten zijn. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt het probleem te zien. Er 220 
wordt zoveel mogelijk aan gedaan.  
 
COR-lid Van der Pol vraagt waarom er na het sturen van waarschuwingsbrieven geen rechtszaak 
kan volgen. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat dit beter direct aan het hoofd Juridische Zaken 
kan worden gevraagd. Ze kan voor een volgende vergadering worden uitgenodigd om dit nader uit te 225 
leggen. Collegevoorzitter Ten Dam geeft verder desgevraagd aan dat het auteursrecht van 
wetenschappelijke artikelen, proefschriften en dergelijke bij de individuele medewerkers ligt. 
Andere producten die onder werktijd gemaakt zijn, zijn eigendom van de UvA. Dit staat aangegeven 
in het valorisatiebeleid in artikel 3. 
 230 
5. Internationaliseringsbeleid 
COR-lid Breetvelt geeft aan dat de directe aanleiding voor het agenderen van dit agendapunt een 
uitspraak van mevrouw Maex is die terug te lezen is in het verslag van de Collegevergadering van 
30 januari jl. Mevrouw Maex stelt tijdens deze vergadering dat het taalbeleid in goed overleg met de 
medezeggenschap wordt ingevoerd. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat mevrouw Maex 235 
hierbij doelde op de CSR. Een aantal wettelijke rechten ligt bij de CSR. Deze onderwerpen kunnen 
desgewenst ook besproken worden met de COR.  
 
COR-lid Breetvelt geeft aan dat er vanuit de OR FMG bedenkingen zijn over de verengelsing van 
verschillende bacheloropleidingen. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat hierover uitgebreid is 240 
gesproken. Er is gekozen om een tweetalige universiteit te zijn en de UvA zal dus niet geheel 
verengelsen.  
 
COR-lid Terpstra vraagt of de gedragscode Vreemde Talen nog actueel is. Collegevoorzitter Ten 
Dam antwoordt dat de gedragscode conform de WHW is. Internationalisering wordt verder 245 
momenteel besproken in de Tweede Kamer. De minister van OCW heeft aangegeven te komen met 
een internationaliseringsvisie, waarin ook taal aan bod komt. Het onderwerp zal verder terugkomen 
op de Onderwijsdag op 31 mei a.s.  
 
COR-lid Maat vraagt of er wordt gekeken naar een nieuwe gedragscode. Collegevoorzitter Ten Dam 250 
bevestigt dat hiernaar wordt gekeken. Er wordt hierbij wel gewacht op de internationaliseringsvisie 
van de minister van OCW.  
 
COR-lid Kleverlaan geeft aan dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen buitenlandse 
studenten die naar de UvA komen voor een hele studie en buitenlandse studenten die naar de UvA 255 
komen voor een semester. Bij een uitwisselingsstudent kan er meer kennisuitwisseling plaatsvinden. 
Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat dit goed is om te bespreken op de Onderwijsdag.  
 
COR-lid Wirken vindt dat in het Strategisch Kader Internationalisering sommige dilemma’s 
onvoldoende aan bod komen, zoals het werven van studenten van buiten de EER vanwege een 260 
financiële prikkel. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat er geen sprake is van een financiële 
prikkel. Het instellingscollegegeld is er omdat voor deze studenten geen Rijksbijdrage wordt 
ontvangen.  
 
COR-lid Rodenburg meent dat sommige opleidingen wel internationaliseren om meer studenten te 265 
trekken. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat hiervan bij de UvA als geheel geen sprake is. 
Groei is geen doel. Daarnaast heeft een internationale omgeving meerwaarde voor Nederlandse 
studenten en de kwaliteit van het onderwijs. Studenten zijn tevreden met het 
internationaliseringsbeleid. Wat betreft het taalbeleid zijn er wel vragen. Verder heeft mevrouw 
Maex eerder aangegeven dat de minister instrumenten aan universiteiten moet geven, zodat 270 
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universiteiten er beter voor kunnen zorgen dat er geen verdringing plaatsvindt. COR-lid Wirken had 
graag gezien dat er in het beleidsstuk meer had gestaan over mogelijke verdringing.  
 
COR-lid Terpstra vraagt of de gedragscode aan de GV wordt voorgelegd indien deze wordt 
geactualiseerd. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat de vorige versie ter advies was voorgelegd 275 
aan de COR en de CSR. Indien er een actualisering plaatsvindt, zal er worden gekeken hoe de 
gedragscode conform de wet moet worden voorgelegd en aan welk gremium.  
 
6. Rondvraag en sluiting 

• Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat de inhoud van het initiatiefadvies van de COR over 280 
het Loopbaanbeleid WP al eerder in verschillende overleggen uitgebreid is besproken. Ze 
vraagt of het klopt dat er geen nieuwe voorstellen in de brief worden gedaan. COR-lid 
Breetvelt antwoordt dat ze de brief voor zich moet hebben om deze vraag te beantwoorden. 
Ze zal erop terugkomen (actiepunt).  

• COR-lid Caron vraagt of het CvB nog van plan is om te reflecteren nu er bij twee faculteiten 285 
en de diensten geen verkiezingen plaatsvinden. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat 
het CvB momenteel nadenkt over hoe er kan worden onderzocht waarom personeel zich niet 
heeft willen aanmelden. Een idee is om de vraag aan het UvA Panel voor te leggen. COR-lid 
Breetvelt stelt voor om een vraag hierover in de Medewerkersmonitor op te nemen. 

• COR-lid Kleverlaan vraagt hoe de cao-onderhandelingen verlopen en of het klopt dat 290 
sommige medewerkers netto minder loon overhouden vanwege de pensioenpremie. 
Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat de cao-onderhandelingen nog niet zijn afgerond. 
Zij zal hierop terugkomen (actiepunt).  

 
COR-lid Kleverlaan dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 10.56 uur.  295 
 

De 168e Overlegvergadering vindt plaats op 
vrijdag 18 mei 2018, 10.00-11.00 uur, Maagdenhuis kamer 21 

 
Openstaande actiepunten 
 
CvB: 
n.a.v. de 167e OV d.d. 06-04-2018: 

• De COR een kopie van de brief aan de decanen over het belang van goede facilitering van de 
medezeggenschap sturen. 

• Uitzoeken waarom de Regeling fraude en plagiaat niet onder de WOR valt. 
• De evaluatie van de pilot BYOD sturen. 
• Nagaan of sommige medewerkers minder nettoloon overhouden vanwege de pensioenpremie.  

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. 
n.a.v. de 167e OV d.d. 06-04-2018: 

• Het initiatiefadvies aangaande het loopbaanbeleid WP nagaan op nieuwe voorstellen. 
 300 


	Tekstueel:
	Het verslag wordt met enkele tekstuele aanpassingen vastgesteld.

