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Onderwerp:  Ongevraagd advies: Lesgeven onder Corona-structurele maatregelen 
 
  
Geacht College, 
 
Zoals wij  duidelijk hebben gemaakt tijdens de 55e GOV van d.d. 12 juni 2020 maakt de COR zich 
zorgen over de negatieve effecten die het structureel online lesgeven heeft op docenten. Hierbij sturen 
wij U een ongevraagd advies van de COR met betrekking tot deze zorgen. Deze negatieve effecten 
zijn als volgt te omschrijven: 

 
1. Uren voor het omzetten van onderwijs en de uitvoering ervan: Wij voorzien dat er, wat voor 

vorm het onderwijs ook mag krijgen, meer uren zullen worden geïnvesteerd dan zijn 
genormeerd. Voor een korte periode is dit niet problematisch, maar nu het online onderwijs 
structureel gaat plaatsvinden is de COR van oordeel dat hier een oplossing voor moet komen 
in de vorm van extra genormeerde uren en/of het aannemen van extra personeel. Het CvB 
heeft aangegeven dat deze kwestie facultair moet worden opgevangen en dat, indien er sprake 
mocht zijn van  financiële ‘nood’, de UvA centraal garant zal staan voor de kosten van deze 
aangeboden optie van extra ‘ondersteuning’. We waarderen dit zeer. Echter, vooralsnog zien 
wij op decentraal niveau nog erg weinig initiatieven op dit gebied en krijgen wij zelfs geluiden 
binnen dat er sprake is van  gebrek aan geld zodra deze kwestie wordt aangehaald. Wij 
voorzien dus dat hier op decentraal niveau niet genoeg in geïnvesteerd gaat worden en vragen 
het CvB om hier een duidelijk beleid over op te maken en erop toe te zien dat er meer 
docentenuren zullen komen. Vast staat dat het bieden van oplossingen in zaken zoals het 
bieden van assistentie en ICT-ondersteuning niet toereikend zijn in dit geval. 

2. Werkdruk onderwijs: naast het feit dat er meer uren zullen worden gewerkt voor het 
onderwijs, zal veel onderwijs van mindere kwaliteit zijn dan we zouden willen. Dit geldt niet 
voor alle opleidingen, maar wel voor een groot deel waar de waarde van het onderwijs juist uit 
de kleinschaligheid van het doceren in niet-online werkgroepen wordt gehaald. Hierdoor zal er 
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meer werkstress worden ervaren door de docenten. Wij vragen hiervoor nadrukkelijk de 
aandacht van het CvB.  

3. Mededeling aan studenten door docenten en OV: De COR krijgt veel geluiden binnen dat het 
ook de taak van docenten schijnt te zijn dat zij studenten na afloop van de door hen gegeven 
werkgroepen c.q. (hoor)colleges in diezelfde ruimte waarin is gedoceerd zullen houden totdat 
studenten weer mogen reizen tijdens de door het kabinet afgegeven ‘time slots’ voor 
onderwijsactiviteiten (11:00 tot 15:00 uur en na 20:00 uur). Het CvB heeft tijdens de GOV 
duidelijk gezegd dat van deze situatie geen sprake van kan en mag zijn. De COR ziet om deze 
reden graag dat de juiste informatie over dit punt op korte termijn ook naar de faculteiten 
wordt gecommuniceerd. De COR heeft namelijk gesignaleerd dat deze onwaarheid een 
hardnekkig idee is dat thans  geïmplementeerd lijkt te worden in onderwijsplanningen. 

4. Faciliteiten thuiswerken: Nu het thuiswerken steeds structureler wordt, vindt de COR dat de 
UvA dit gedegen moet faciliteren en niet ad hoc zoals nu gebeurt. Medewerkers die verkouden 
zijn zullen thuis moeten blijven, ook als de regels met betrekking tot thuiswerken/lesgeven 
worden versoepeld. Er zijn nu mogelijkheden om bijvoorbeeld stoelen en beeldschermen op te 
halen en/of te laten bezorgen. Deze mogelijkheid is onvoldoende bekend bij de medewerkers 
van de UvA. De COR is van oordeel dat de informatie over de facilitering van het thuiswerken 
onvolledig en slecht gecommuniceerd wordt op de website van de UvA. De COR pleit om 
deze reden met klem voor een overzichtelijke index welke specifiek zal gaan over alle 
faciliteringsmogelijkheden voortgekomen uit  alle Corona berichten. Daarnaast zijn er nog 
steeds onduidelijkheden met betrekking tot de kosten van deze faciliteringsmogelijkheden. 
Het is niet duidelijk wie de kosten verbonden aan de faciliteringsmogelijkheden op zich 
neemt. Zijn deze kosten voor rekening van de faculteit of voor rekening van de afdelingen? De 
COR pleit voor een duidelijk beleid met betrekking tot de facilitering, waarbij gezorgd wordt 
dat alle werknemers thuis gedegen, volgens ARBO normen, kunnen werken. Dit is de plicht 
van de werkgever. Er zal een inventarisatie moeten plaatsvinden over de benodigdheden op dit 
vlak. Graag hoort de COR wat de visie van het CvB hierop is. 

5. Veiligheid van de medewerkers en Studenten: De COR wil weten hoe de veiligheid van de 
medewerkers en studenten wordt gegarandeerd als er weer gebouwen (gedeeltelijk) 
opengesteld zullen worden voor kleinschalig onderwijs. Bestaat er een planning c.q. protocol 
inzake het extra schoonmaakwerk, het ontsmetten van ruimtes e.d. om de ruimtes Corona-
proof te houden? En bovendien, beschikt de UvA over  voldoende en efficiënte 
desinfectiemiddelen (in dit geval bedoelt de COR niet de miniflesjes die van hand tot hand 
werden overgedragen zoals eerst), maar ook handschoenen en/of mondkapjes die tenminste 
aan het faciliterend personeel beschikbaar worden gesteld? De COR wil weten op welke 
wijze, wanneer en door welke opdrachtnemer c.q. afdeling de gebouwen en zalen adequaat 
voor de nieuwe situatie zullen worden / zijn ingericht? De COR wil graag weten op welke 
wijze wordt nagegaan welke personen noodzakelijk in het gebouw aanwezig mogen zijn om 
onderwijsredenen en welke personen niet? Gebouwen worden vaak gebruikt als studieruimte, 
maar in de komende periode moet het aantal aanwezige studenten zoveel mogelijk beperkt 
worden. De COR wil weten hoe op deze omstandigheid gecontroleerd kan en gaat worden? 
 
 
 
 



 
Ons kenmerk 
cor20/u022 

Pagina 3 

 
 

6. Bereikbaarheid gebouwen: De COR wil weten of en hoe er wordt nagedacht over de 
bereikbaarheid van de gebouwen? Als het openbaar vervoer te vol is of raakt, biedt de UvA 
medewerkers dan alternatieven, zoals dienstfietsen? 
 

 
Wij wachten uw reactie af. 
 
Hoogachtend, 
        
                 
 
Gerwin van der Pol,    Cees Kleverlaan, 
Voorzitter     Vicevoorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 


