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VERSLAG 
 60 
1. Opening en vaststelling agenda 
COR-voorzitter Van der Pol opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. In de OV zal na dit agendapunt worden gestart met het vast-
stellen van het verslag. 65 
 
2.1 Vaststelling verslag OV191 d.d. 23 oktober 2020  
Het verslag van de 186ste OV wordt met een aantal tekstuele aanpassingen vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 70 

• P.6, regel 298 over Open-standaarden zoals IMAP. COR-vicevoorzitter Grassiani geeft aan 
dat haar via een bericht van een beveiligingsofficer is medegedeeld dat IMAP niet meer on-
dersteund zal worden. COR-raadslid Walstra verbaast zich over deze mededeling. College-
voorzitter Ten Dam zal dit punt uitzoeken en komt erop terug (Actiepunt CvB). Dit is afge-
handeld. 75 

 
Actiepunten CvB 190e OV d.d. 04-09-2020:  

• De UvA is momenteel bezig met een Code voor Dual Use: Op termijn wordt er een overleg 
ingepland met mevrouw Maex en een kleine delegatie van de COR, nadat het onderwerp Sa-
menwerking met derden in onderzoeksprojecten c.q. Moreel Kompas eerst is besproken in 80 
een OV. Dit loopt. 

• De COR zal op korte termijn een schriftelijke reactie van het CvB ontvangen op de reactie 
van de COR op de instemmingsverzoeken inzake het Arbobeleid 2020 en de RI&E’s. Zie 
agendapunt 8 van dit verslag. Dit is afgehandeld. 

Actiepunten CvB 191e OV d.d. 23-10-2020: 85 
• De COR is uitgenodigd om een gesprek met Robert Zwitser, Hoofd Bestuurlijke Informatie 

UvA, te voeren over de Medewerkersmonitor zodat deze zaken kunnen worden aangekaart. 
Dit is afgehandeld. 

• In de OV wordt afgestemd dat het College schriftelijk zal reageren op de MS twee factor-
authenticatie memo (20u037) van de COR over MS Office 365. Dit is afgehandeld.   90 

• Collegevoorzitter Ten Dam zal met de decanen bespreken dat opleidingen tijdig duidelijk-
heid geven over de inrichting van het onderwijs in de volgende onderwijsperiode. College-
voorzitter Ten Dam geeft aan dat er verschillende scenario’s klaar liggen en dat deze ko-
mende donderdag tijdens het overleg met decanen zullen worden besproken1. Hierbij zal na-
drukkelijk met decanen het belang van het tijdig informeren over deze scenario’s worden 95 
besproken. Dit actiepunt is daarmee afgehandeld. 

Actiepunten COR 191e OV d.d. 23-10-2020: 
• COR-raadslid Brouwer zal de correspondentie van de medewerkers die de meldingen van 

het centrale meldpunt Sociale veiligheid afhandelen delen met het CvB, via Bestuurssecreta-
ris mevrouw Herweijer. Collegevoorzitter Ten Dam deelt mee dat zij deze correspondentie 100 
heeft ontvangen van COR-voorzitter Van der Pol. Dit actiepunt is afgehandeld.   

• COR-vicevoorzitter Grassiani geeft aan dat de website van het externe meldpunt niet duide-
lijk maakt wat er precies met de melding gebeurt. Zij geeft hierbij aan signalen van mede-
werkers over deze onduidelijkheid te hebben ontvangen en vraagt om opheldering. College-
voorzitter Ten Dam antwoordt dat dit externe meldpunt niet zelf de melding afhandelt, maar 105 
wel het verloop van een melding monitort. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de controle en 

 

1 CBO: In het Centraal Bestuurlijk Overleg, het overleg van het College en de decanen, staat de sa-  
menwerking tussen College van Bestuur en decanen centraal. 
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borging van dossiervorming van een melding. Daarnaast is het CvB actief in overleg met de-
canen over binnengekomen meldingen en met name over wat er met een melding gebeurt of 
is gebeurd. Dit actiepunt afgehandeld. 

 110 
2.2 Vaststelling verslag OV192 d.d. 4 december 2020 
De vaststelling van dit verslag wordt vooruit geschoven naar de eerst volgende OV. 
 
De heer Romijn neemt deel aan deze OV om 09:15 uur. 
 115 
3. Update over bestuurlijke fusie Amsterdam UMC 
COR-voorzitter Van der Pol deelt mee dat de heer Romijn is uitgenodigd om een presentatie te ge-
ven over de voorgenomen juridische fusie van de twee entiteiten Amsterdam AMC en de VUmc. De 
heer Romijn bespreekt onder meer het doel van deze presentatie en de formele positie van de COR 
UvA en OR VU. Daarnaast legt hij aan de hand van een PowerPointpresentatie uit waarom een juri-120 
dische fusie noodzakelijk is en tegen welke problemen beide entiteiten aanlopen in dit fusietraject. 
Het Ministerie van OCW heeft per brief in november 2020 aan de Tweede Kamer de contouren be-
schreven voor de juridische fusie. Draagvlak voor deze juridische fusie is essentieel en dat houdt in 
dat beide universiteiten betrokken zijn en deze voorgenomen fusie steunen. Het huidige fusie-project 
is gericht op de oprichting van Stichting Amsterdam UMC per streefdatum van d.d. 1 januari 2022. 125 
Op het moment van de latere inwerkingtreding van de wetswijziging van de juridische fusie zal er 
geen sprake meer zijn van VUmc en AMC, maar alleen van Amsterdam UMC met twee faculteiten 
Geneeskunde, van respectievelijk de UvA en de VU. De medewerkers van deze faculteiten zijn in 
dienst van Amsterdam UMC. Beide faculteiten kennen ieder een eigen bestuurlijke inrichting met 
een eenhoofdige leiding, de beide decanen, en dat blijft zo. Elke faculteit blijft ook na de fusie de 130 
huidige opleidingen verzorgen, waaronder de studies Geneeskunde voor VU respectievelijk UvA, 
met ieder hun eigen onderwijsvisie.  
 
Q&A 

• COR-raadslid Walstra wil weten waarom niet is gekozen voor een Joint degree2. De heer 135 
Romijn antwoordt dat het per studiejaar gemiddeld om tweemaal 350 studenten gaat per fa-
culteit, respectievelijk de VU en de UvA. Dat heeft uiteindelijk een niet te managen omvang 
van rond de 4000 studenten. Mede om deze reden is gekozen om de faculteiten apart te hou-
den. Daarnaast staat het Amsterdam UMC qua inhoud en opbouw van het curriculum sterker 
als deze twee in plaats van één opleiding kan aanbieden. 140 

• COR-raadslid Donner wil weten in welke mate de aangekondigde wetswijzing ten gevolge 
van de juridische fusie afhankelijk is van de komende verkiezingen. De heer Romijn ant-
woordt onder verwijzing naar eerder genoemde brief van OCW dat er vooralsnog weinig 
weerstand is gebleken vanuit de Kamer over de genomen fusie. Een belangrijk detail hierbij 
is dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) 145 
al in 2017 toestemming hebben gegeven voor volledige fusie van de patiëntenzorg van beide 
UMCs. 

• COR-raadslid Brouwer wil weten wat de huidige status over het door de heer Romijn tijdens 
de PowerPointpresentatie benoemde cultuurverschil tussen de twee entiteiten AMC ener-
zijds en VUmc anderzijds is. De heer Romijn legt uit dat er een tijd terug angst heerste op de 150 
werkvloer over de voorgenomen fusie en dat deze werd vertaald naar een cultuurverschil.  
Op dit moment is het cultuurverschil geen overheersende belemmerende factor meer. De fo-
cus ligt nu op de visie en inhoud. De heer Romijn illustreert dit door middel van een aantal 
voorbeelden. 

• COR-raadslid Sluijs wil weten hoe onderzoekssamenwerking wordt georganiseerd als er 155 
twee faculteiten blijven, ieder met een eigen visie en aansturing. De heer Romijn legt aan de 
hand van een aantal voorbeelden uit het afgelopen jaar uit dat de ervaringen goed zijn. Er 

 

2 Bi-diplomering (Joint degree) is een overeenkomst tussen twee instellingen voor hoger onderwijs  
die samen aan een student één diploma uitreiken, of na afwerking van het programma elk een  
diploma uitreiken  
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zijn nu 8 sterke gezamenlijke onderzoeksinstituten sommigen deels met de VU en de UvA. 
Hij geeft hierbij ook aan dat dat er voldoende overleg plaatsvindt tussen beide faculteiten op 
verschillende niveaus. Er zijn afspraken met beide universiteiten over de vermelding van de 160 
allianties bij de artikelen.  

• COR-raadslid Walstra wil weten of de financiën, het onderwijs en de onderzoeksgroepen 
binnen de twee faculteiten op dezelfde wijze gecontinueerd zullen worden. Daarnaast wil hij 
weten hoe met verschillende budgetten wordt omgegaan en op welke wijze deze worden 
vastgelegd. De heer Romijn antwoordt dat er goede afspraken zijn tussen en met beide uni-165 
versiteiten. Niettemin zijn er verschillen. Zo is het AMC-gebouw eigendom van het AMC en 
huurt het VUmc sommige VU gebouwen. Kern van de zaak is dat beide in gesprek moeten 
gaan met elkaar over aanpassing en vaststelling van de twee gemeenschappelijke regelingen. 

• COR-raadslid Brouwer geeft onder verwijzing naar eerdere pogingen tot fusie c.q. samen-
werking aan dat aan te wijzen werkplekken en onderwijslocaties een van de grotere obsta-170 
kels destijds waren. Zij wil weten of dat nu nog steeds het geval is. De heer Romijn ant-
woordt dat het onderwijs van beide faculteiten gescheiden is en dat geldt ook voor de loca-
ties van beide. Bachelor studenten Geneeskunde volgen onderwijs aan hun eigen faculteit. 
De masterfase van Geneeskundestudenten wordt verzorgd door 17 ziekenhuizen. Hierbij 
geldt dat 50% van de coschappen door het ziekenhuis van de eigen faculteit wordt verzorgd 175 
en 50% door een ander ziekenhuis. Het reizen van ziekenhuis naar onderwijslocatie en vice 
versa is geen aandachtspunt, omdat dit altijd zo is geweest. De huidige pandemie maakt dit 
tijdelijk wel anders. 

• COR-raadslid Van Tubergen wil weten of het bestuurlijke UvA-aanstellingssysteem van de-
canen nog wel zal passen in de nieuwe situatie? Hij geeft aan dat de functie van decaan van 180 
de Faculteit Geneeskunde door de voorgenomen fusie bijzonder ingewikkeld zal worden, 
omdat deze decaan vanaf dat moment zich loyaal aan beide werkgevers zal moeten opstel-
len. Enerzijds de UvA en anderzijds het Amsterdam UMC. Collegevoorzitter Ten Dam legt 
uit dat bij de aanstelling van de heer Romijn als voorzitter van de Raad van Bestuur Amster-
dam UMC en tevens als decaan van de Faculteit Geneeskunde UvA een samengestelde be-185 
noemingscommissie actief was. Dit verandert niet na de fusie. Collegevoorzitter Ten Dam 
maakte namens de UvA deel uit van deze benoemingscommissie. Kern van de zaak is dat de 
UvA borgt dat Faculteit Geneeskunde een goede decaan heeft aangaande het onderwijs en 
onderzoek. De decaan legt verantwoording af aan het CvB. Mevrouw Maex voegt hieraan 
toe dat ook de participatie zoals in de UOC en de UCO via de decaan wordt afgesproken 190 
welke personen deel uit zullen maken van deze organen3. De bespreking van de toekomst 
van het onderzoek en het onderwijs in samenwerking met de andere faculteiten is iets dat 
mevrouw Maex zal continueren zoals dat nu ook het geval is. De heer Romijn bevestigt deze 
intensieve samenwerking tussen het AMC en de UvA. Dat zal na de fusie niet anders zijn. 

• COR-raadslid Donner wil onder verwijzing naar de juridische fusie van de HvA en de UvA 195 
van de heer Romijn weten hoe beide entiteiten denken om te kunnen gaan met een te grote 
“span of control” en of hierin voorzien wordt voor de langere termijn. De heer Romijn ant-
woordt dat alle betrokken partijen het liefst zouden zien dat de twee entiteiten in één gebouw 
samen zouden gaan. De kosten om tot één gebouw te komen bedragen ongeveer EUR 2,5 
miljard en dat betekent dat tot zeker 2040-2050 het AMC-Gebouw en het VU-Gebouw ge-200 
scheiden zullen blijven. Een andere implicatie is dat het hier gaat om de fusie van twee zorg-
instellingen en daarvoor gelden andere regelingen. De heer Romijn illustreert aan de hand 
van een aantal voorbeelden dat hij het vertrouwen heeft dat deze fusie goed zal gaan. 

 

3 UOC: De Universitaire Onderzoekscommissie is een adviescommissie, met als taak het adviseren van   
het College van Bestuur over operationele en strategische zaken aangaande het onderzoek van de Universiteit  
van Amsterdam; 
UCO: De Universitaire Commissie Onderwijs is een adviescommissie, met als taak het gevraagd en ongevraagd  
adviseren van het College van Bestuur en decanen van faculteiten over het onderwijsbeleid van de Universiteit  
van Amsterdam. 
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Daarnaast geeft hij aan dat de doelstellingen van de UvA en de HvA verschillen en om deze 
reden moeilijk te vergelijken zijn met de fusie van de VUmc en het AMC. 205 

• COR Raadslid Donner geeft aan dat momenteel naast het AMC een dependance voor de 
HvA staat. Hij wil weten of er een vergelijkbare situatie zal ontstaan als de fusie een feit is. 
De heer Romijn antwoordt dat de HvA een gescheiden entiteit is en blijft. Niettemin zal er 
één lid van de Raad van Bestuur zich bezig houden met de afstemming van de HvA institu-
ten binnen het Amsterdam UMC. 210 

• COR-raadslid Sluijs wil weten wat de implicaties van de voorgenomen fusie voor de door 
UvA ingehuurde medewerkers zijn. De heer Romijn antwoordt dat alle medewerkers mo-
menteel zijn aangesteld bij AMC of VUmc. Wanneer de fusie een feit is zullen alle mede-
werkers in dienst zijn van Amsterdam UMC. Beide faculteiten zullen organisatorisch  onder-
deel zijn van het Amsterdam UMC. 215 

• COR-raadslid Sluijs wil weten waar de verantwoordelijkheid van de COR ligt na de fusie. 
De heer Romijn legt uit dat de faculteit vervloeid is in de structuur van het AMC. Dat is al 
zo sedert de oprichting van de UMCs in Nederland, waarbij het AMC het eerste UMC was. 
De universiteiten zijn en blijven verantwoordelijk voor  het onderwijs en onderzoek. Dat 
verandert niet door de fusie.  220 

• COR-raadslid Nieuwenhuizen wil weten of het Amsterdam UMC twee examencommissies 
zal krijgen. De heer Romijn antwoordt bevestigend, omdat er twee faculteiten blijven.  
 

COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dat de COR nadere vragen naar aanleiding van de presentatie 
zal stellen per e-mail en dankt de heer Romijn voor zijn presentatie. 225 
 
De heer Romijn verlaat de OV om 09:59. 
 
4. Mededelingen 
CvB: 230 

• Collegevoorzitter Ten Dam deelt mee dat de GV vorige maand heeft ingestemd met het 
instemmingsverzoek voor het Instellingsplan 2021-2026 (IP). Dank daarvoor. De RvT 
heeft het IP ook goedgekeurd. 

• Collegevoorzitter Ten Dam deelt mee dat de GV vorige maand heeft ingestemd met het 
verzoek van het CvB om de naam van de bacheloropleiding Archeologie en prehistorie te 235 
wijzigen in Archeologie met ingang van september 2021. Dank daarvoor. 

• Collegevoorzitter Ten Dam deelt mee dat de COR vorige maand (gevraagd) advies heeft 
uitgebracht op de White paper duurzaamheid. Ook hiervoor dank. 

• Collegevoorzitter Ten Dam deelt mee dat de COR op de vorige OV een aantal goede sug-
gesties heeft gedaan op het gebied van communicatie betreffende de migratie naar het MS 240 
Office 365 pakket. Deze suggesties zijn opgepakt door ICTS in de vorm van een drietrap-
model over communicatieverspreiding. 

• Collegevoorzitter Ten Dam deelt onder verwijzing naar een artikel in de Folia, dat er 
sprake is van bijsturing van de plannen van de UvA op het gebied van Huisvesting4. 

COR: 245 
• COR-voorzitter Van der Pol deelt mee dat Collegelid Jan Lintsen is uitgenodigd voor ko-

mende OV met als insteek dat hij een toelichting zal kunnen geven over de genoemde bij-
sturing van de UvA Huisvestingsplannen. 

• COR-voorzitter Van der Pol feliciteert het CvB met het 389ste Dies Natalis en het neerzetten 
van een bijzondere volledig digitale editie5. 250 

• COR-voorzitter Van der Pol deelt mee dat de heiochtend met het CvB van 19 februari is 
verplaatst naar d.d. 29 januari 2021. Het onderwerp van deze heiochtend is Sociale vei-
ligheid. 

 

4 https://www.folia.nl/actueel/142826/ub-tientallen-miljoenen-duurder-bouw-onderwijsgebouw-rec-v-afgeblazen 
5 https://www.uva.nl/content/evenementen/evenementen/2021/01/viering-389ste-dies-natalis-wetenschappelijke onafhanke-
lijkheid-en-meer.html? 

https://www.folia.nl/actueel/142826/ub-tientallen-miljoenen-duurder-bouw-onderwijsgebouw-rec-v-afgeblazen
https://www.uva.nl/content/evenementen/evenementen/2021/01/viering-389ste-dies-natalis-wetenschappelijke%20onafhankelijkheid-en-meer.html
https://www.uva.nl/content/evenementen/evenementen/2021/01/viering-389ste-dies-natalis-wetenschappelijke%20onafhankelijkheid-en-meer.html
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• COR-voorzitter Van der Pol vraagt of het CvB het UvA-nieuwsbericht over de aanstelling 
van een rector door de Turkse overheid bij prestigieuze Boğaziçi Universiteit in Istanbul, 255 
partneruniversiteit van de Universiteit van Amsterdam, extra onder de aandacht wil bren-
gen. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat het College de zorgen van studenten en me-
dewerkers begrijpt. Om deze reden is er een oproep tot petitie in de UvA-nieuwsbrief gepu-
bliceerd, waarin UvA-studenten en medewerkers zich in een petitie solidair met hun col-
lega’s en medestudenten in Istanbul kunnen verklaren6.  260 

• COR-raadslid Van Tubergen geeft aan dat de COR onlangs heeft geconstateerd dat er 
binnen de faculteiten verschillend wordt omgegaan met de uitoefening van invloed van 
medewerkers op het Facultair Strategisch Plan (FSP). Een strikt tijdspad zou hier een 
reden van kunnen zijn. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat is afgesproken dat de 
decentrale raden adviesrecht hebben op het FSP. Er is met decanen afgesproken om juist 265 
niet strikt te zijn betreffende dit tijdspad. Belangrijker is het dat het FSP inhoudelijk ge-
dragen wordt. COR-raadslid Brouwer wil weten  wat de relatie van het FSP is tot het IP. 
Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat het FSP zich moet bewegen binnen de con-
touren van het IP.  

 270 
5. Artikel 24 overleg 

a. Terugblik 
Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat het eerste halfjaar een ingewikkeld en atypisch jaar is 
geweest. De onderwerpen die het belangrijkst waren, zijn de Coronacrisis, Sociale veiligheid en 
de Arbodienst. Vervolgens licht Collegevoorzitter Ten Dam toe welke dossiers er formeel zijn 275 
voorgelegd aan de COR. Daarnaast heeft het CvB het ook met de GV gehad over Sociale veilig-
heid en de Stemapplicatie. De betrokkenheid en bijdragen van de medezeggenschap zijn zeer ge-
waardeerd. 

 
b. Halfjaarplanning 280 
Collegevoorzitter Ten Dam licht toe welke dossiers formeel voorgelegd zullen worden aan de 
COR op het gebied van Sociale veiligheid, ICT beveiliging en verschillende reglementen. Voor 
de GV zullen ook enkele grote dossiers ter instemming worden voorgelegd, namelijk de Kader-
brief 2022, het Universiteitsreglement en een aantal wijzigingen betreffende opleidingen. COR-
raadslid Huygens geeft aan een termijnkalender en het dossier “Samen Doen” te missen in het 285 
vergaderstuk behorend bij dit agendapunt. Mevrouw Herweijer antwoordt dat “Samen Doen”, in 
de vooruitblik is opgenomen, onder de titel: “Evaluatie verbeterplan dienstverlening”. College-
voorzitter Ten Dam geeft aan dat er een aantal verbeterslagen gemaakt kunnen worden betref-
fende de planning. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat sommige za-
ken niet goed te voorspellen zijn. COR Raadslid Sluijs wil weten waarom Diversiteit niet is op-290 
genomen in de vooruitblik. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat Diversiteit is besproken in 
het kader van het IP en het kan ter sprake komen op initiatief van de COR, maar het staat niet als 
zodanig op de agenda van het CvB. COR-raadslid Van Tubergen vraagt naar de stand van zaken 
rond de ethische commissie. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt onder verwijzing naar eer-
dere notulen van een vorige OV, dat momenteel het CvB bezig is met het opstellen van een do-295 
cument betreffende dit onderwerp en dat op termijn er een overleg zal worden ingepland met 
mevrouw Maex en een kleine delegatie van de COR, zodra dit document gereed is. 

 
Het CvB en de COR spreken wederzijds waardering uit voor de wijze waarop de discussie het 
afgelopen half jaar is gevoerd. COR-voorzitter Van der Pol kondigt hierbij aan dat er zich bin-300 
nen de COR een kleine commissie heeft gevormd die zal gaan nadenken over het functioneren 
van de COR. Het gaat hierbij met name over de te stellen doelen en de manier van werken. In 
Q1 zal hierover vanuit de COR een initiatief komen om met het College in gesprek te gaan. 

 
 305 
 

 

6 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5LQ1_OcAWXNg1ehvX79JU2ovfAy7sSODo_aeaa0OBlO9f9w/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5LQ1_OcAWXNg1ehvX79JU2ovfAy7sSODo_aeaa0OBlO9f9w/viewform
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6. COVID-19 – stand van zaken UvA 
COR-voorzitter Pol vraagt of het CvB een concreet beeld heeft over groepen medewerkers die het 
meest kwetsbaar zijn en of daar meer aandacht voor is op lokaal niveau. Deze Coronacrisis-situatie 
duurt nu ontzettend lang. Dit brengt bepaalde risico’s met zich mee, zoals bijvoorbeeld dat mede-310 
werkers niet meer naar hun leidinggevende durven te gaan om te melden waar zij in de knel dreigen 
te komen zitten. Collegevoorzitter Ten Dam benadrukt dat dit niet bedoeling kan zijn. Er is extra 
steun voor medewerkers. Hiervoor zijn financiële middelen gereserveerd. Gebouwen worden open-
gehouden voor medewerkers die dat nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers met kleine 
kinderen thuis, kleine behuizing of mantelzorgers. De coronamonitor geeft in algemene zin aan hoe 315 
het met de medewerkers gaat, maar niet tot op individueel niveau. Daarom is het ontzettend belang-
rijk dat medewerkers aankloppen bij hun leidinggeven indien zij in de knel raken. Dit wordt gecom-
municeerd via verschillende kanalen. COR-raadslid Sluijs vraagt of het vanuit centraal mogelijk is 
om tips voor thuiswerken gedeeld kunnen worden. COR-raadslid Huygens vraagt of het CvB via 
verschillende communicatiekanalen kan blijven herhalen dat medewerkers bijvoorbeeld gebruik 320 
kunnen maken van een Arbo-coördinator. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan het herhalen van de 
verschillende mogelijkheden een goed idee te vinden. Het is echter de vraag of het delen van tips 
voor thuiswerken vanuit centraal geregeld moet worden. Raadslid Kjos merkt op dat de optie voor 
studenten om een studieplek reservering te cancelen ontbreekt. Collegevoorzitter Ten Dam zal dit 
uitzoeken en komt erop terug (Actiepunt CvB). 325 
 
7. Instemmingsverzoek Profiel Ombudsfunctionaris - Vragen van de COR 
COR-raadslid Brouwer geeft aan dat de COR positief is over het feit dat deze functie uitgebreid be-
schreven is. De COR is het alleen niet eens met een aantal formuleringen. Daarnaast heeft de COR 
een aantal kanttekeningen als het gaat om het afleggen van verantwoording. In de OV wordt afge-330 
stemd dat de COR en het CvB verder in gesprek gaan over dit onderwerp op de geplande heiochtend 
over sociale veiligheid eind deze maand. 
 
8. Instemmingsverzoek - besluit betreffende de Principes voor Informatiebeveiliging en het 
Autorisatiebeleid 335 
COR-raadslid Donner stelt een aantal vragen aan de orde over de implementatie van de principes. 
Hij wil meer weten over de rol en uitvoering van taken betreffende de Facultaire Security Officer ten 
opzichte van de Information Officer. Daarnaast wil COR-raadslid Donner weten wat de rol van de - 
Chief Information Security Officer (CISO), Roeland Reijers is bij de benoeming van de Facultaire 
Security Officers. In de OV wordt afgestemd dat er op korte termijn een technisch overleg zal wor-340 
den ingepland met een kleine delegatie van de COR en Roeland Reijers (CISO), ter behandeling van 
vragen die de COR heeft ten aanzien van dit instemmingsverzoek. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Vicevoorzitter Grassiani vraagt naar de status van de brief (ongevraagd advies) van de COR over de 345 
CDO. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat de COR op een korte termijn een reactie kan ver-
wachten. COR-raadslid Sanders geeft aan dat betreffende het Profiel Ombudspersoon, het goed is 
om ook te kijken naar de relatie tot de Nationale Ombudsman. Collegevoorzitter Ten Dam ant-
woordt dat het goed is om ook dit punt mee te nemen voor de geplande heiochtend op d.d. 29 januari 
2021.  350 
 
COR-voorzitter Van der Pol dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 11.05 uur. 

 
De 194e Overlegvergadering vindt plaats op vrijdag 5 maart 2021, 09:00-11:00 uur, via online 

video conferentie 355 
 

Openstaande actiepunten:  
CvB: 
n.a.v. de 190e OV d.d. 04-09-2020: 

• De UvA is momenteel bezig met een Code voor Dual Use: Op termijn wordt er een overleg in-
gepland met mevrouw Maex en een kleine delegatie van de COR, nadat het onderwerp 
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Samenwerking met derden in onderzoeksprojecten c.q. Moreel Kompas eerst is besproken in 
een OV. Dit loopt. 

n.a.v. de 191e OV d.d. 23-10-2020: 
CvB: 

• De COR is uitgenodigd om een gesprek met Robert Zwitser, Hoofd Bestuurlijke Informatie 
UvA, te voeren over de Medewerkersmonitor zodat deze zaken kunnen worden aangekaart. Dit 
actiepunt is behandeld op de OV van d.d. 5 maart 2021 en is afgehandeld. 

n.a.v. de 192e OV d.d. 04-12-2020: 
CvB: 

• De heer Lintsen geeft aan dat de genoemde communicatievoorstellen – in 3-trap of anderszins- 
een goed idee zijn en dat het CvB zich hierover zal beraden, zodat daar een nadere invulling aan 
gegeven kan worden. Bijvoorbeeld via chatsessie met onder ander Miek Krol (functionaris ge-
gevensbescherming UvA) en Roeland Reijers (CISO - Chief Information Security Officer). Het 
CvB komt hier op terug. (Zie mededeling nr. 4 van het CvB van dit verslag)  

• COR-raadslid Huygens, tevens BHV’er, geeft aan dat hij deze signaleringen niet binnenkrijgt 
als BHV’er. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat het punt van COR-raadslid Huygens zal 
worden opgepakt. Dit actiepunt is afgehandeld. Op d.d. 7 december 2020 heeft het CvB infor-
matie met de COR gedeeld, welke op d.d.  8 december 2020 door de COR-ambtelijk secretaris 
met de COR is gedeeld.  

n.a.v. de 193e OV d.d. 15-01-2020: 
CvB: 

• P.6, regel 298 over Open-standaarden zoals IMAP. COR-vicevoorzitter Grassiani geeft aan dat 
haar via een bericht van een beveiligingsofficer is medegedeeld dat I-map niet meer onder-
steund zal worden. Collegevoorzitter Ten Dam zal dit uitzoeken en komt erop terug (Actiepunt 
CvB). Dit is afgehandeld 

• Raadslid Kjos merkt op dat de optie voor studenten om een studieplek reservering te cancelen 
ontbreekt. Collegevoorzitter Ten Dam zal dit uitzoeken en komt erop terug (Actiepunt CvB). 
Dit is afgehandeld. 

COR 
• Geen 
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