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1. Opening en vaststelling agenda
CSR-voorzitter Hol opent de vergadering om 13:02 uur.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
- Geen.
3. Vaststelling Verslag
- GV117 d.d. 12-02-2021
- GV111 d.d. 26-06-2020 (o.v.b)
- GV110 d.d. 05-06-2020 (o.v.b.)
GV-117 d.d. 12-02-2021
Tekstueel: In de GV afgesproken dat het GV-leden vrij staat om schriftelijke voorstellen van
tekstuele aard te kunnen doen, voordat de definitieve versie wordt gepubliceerd. In de GV wordt
afgesproken dat voor dit verslag GV-lid Donner naderhand voorstellen van tekstuele aard zal emailen aan cor@uva.nl.
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P. 3, regel 139-140: Op verzoek van GV-lid Donner wordt de tekst “Er bestaat momenteel
een soortgelijke opleiding elders, echter is deze niet goed vergelijkbaar.” Gewijzigd naar
“Er bestaat moment een soortgelijke opleiding elders, maar de UMPO zal daar niet mee
concurreren.”
P. 2-3 r. 91, met betrekking tot agendapunt 4. Inzake de stand van zaken rond de ethische
commissie: GV-lid Nieuwenhuizen stelt voor dit verslag en toekomstige GV-vergaderingen
om de standpunten van raadsleden over controversiële onderwerpen en / of onderwerpen
waarbij landen c.q. partijen bij betrokken zijn die die het niet zo nauw lijken te nemen met
de rechtstatelijke beginselen – te anonimiseren. Het resultaat van deze discussie is dat voor
toekomstige GV-vergaderingen een GV-raadslid zelf expliciet in de GV dient aan te geven
de dat de naam van het GV-raadslid niet wordt genoemd als deze over genoemde
onderwerpen spreekt.

GV-voorzitter Hol geeft door dat ambtelijk secretaris Nagobi heeft aangegeven dat de verslagen
GV111 d.d. 26-06-2020 en GV110 d.d. 05-06-2020 nog niet gereed zijn. Deze verslagen worden
door de GV per e-mail afgehandeld in de periode mei / juni van dit jaar.
4. Informele bijeenkomst over dual use en ethische commissie
- Met Karen Maex en een delegatie van de COR en CSR / Voorbereiden
GV-leden Van Tubergen en Walstra hebben een aantal kritische opmerkingen ten aanzien van de
vergaderstukken over dual use en de ethische commissie. GV-leden Walstra en Van Tubergen
merken op dat er tussen de scope van de ethische commissie en de code of dual use onderscheid
wordt gemaakt. Zij stellen dat het beter zou zijn om deze twee onderwerpen samen te brengen en dat
de scope van de onderwerpen, onderzoeken en partijen waarop de ethische commissie en de code for
dual use betrekking breder getrokken moet worden. Met name kan het problematisch zijn als er zich
een kwestie voordoet waarin er sprake is van conflicterende belangen. Hij doet om deze reden het
voorstel om de ethische commissie en de code of dual use samen te brengen. Het is bovendien van
belang dat de ethische commissie in een vroeg stadium bij de adviesaanvraag wordt betrokken. Een
bijzondere commissie die vooraf toetst of er voor een bepaald onderzoek of overeenkomst
aangegaan is met een partij wel past binnen de ethische beginselen van de UvA is zeer wenselijk. Dit
soort commissies zijn alom aanwezig binnen de UvA als het onderzoeken betreffen met dierproeven
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of onderzoeken in de geneeskunde of psychologie waarbij mensen zijn betrokken, betogen GVraadsleden Walstra en Kjos.
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GV-lid Nieuwenhuizen stelt vragen over een geanonimiseerde brief inzake de ethische kwestie die
onlangs door de COR is ontvangen. In de GV is afgestemd dat ambtelijk secretaris Nagobi zal
uitzoeken om welke brief het gaat en zij zal GV-lid Nieuwenhuizen hierover berichten per e-mail na
de GV.
5. Implementatie IP 2021-2026
In de GV wordt afgewogen op welke wijze de GV dit onderwerp, de resterende 3 à 4 maanden dit
dossier zal behandelen. Vicevoorzitter Van der Pol en GV-lid Donner merken op dat het een zwaar
dossier qua omvang is en dat daarnaast de GV-CSR en de GV-COR inzake sommige onderwerpen
verschillende belangen hebben. Vicevoorzitter Van der Pol en GV-lid Hol stemmen af om over de
strategie een vooroverleg te hebben en de GV daarna daarover te berichten.
6. Kwaliteitsafspraken – stand van zaken
- Wijziging kwaliteitsafspraken EB
GV-leden Steenmeijer en Walstra geven een update over het dossier midterm-review voor het
jaarverslag. De feedback van de GV is verwerkt en daarop is de GV nogmaals gevraagd of het
correct verwerkt was.
GV-leden Steenmeijer en Walstra geven ook een update over de midterm-reviewkwaliteitsafspraken. De mid-term-review is in de vorige GV goedgekeurd met de kanttekening dat
deze in een bepaalde mate minder omvattend is gemaakt. Dit heeft als doel om werkdruk te
verminderen tijdens de Coronapandemie. Frank Zuijdam van Academische Zaken heeft gevraagd of
ook voor deze nieuwe afgeslankte versie een officiële stemming gehouden kan worden zodat de
procedure correct kan worden afgehandeld. De CSR heeft hierover in de PV gestemd.
GV-lid Walstra geeft een update over de werkwijze van de stand van zaken rond midterm-review
en geeft aan dat het verwerken van gegeven de input vermoedelijk voor de zomer is afgerond. Ook
geeft hij aan dat commentaar en dergelijke over zaken die niet goed zijn gegaan kunnen worden
doorgegeven aan de Commissies O&O van de COR en de CSR.
GV-lid Donner stelt vragen over de werkwijze van de interviews ten behoeve van de midtermreview-kwaliteitsafspraken. Hij wil met name weten of erop kan worden vertrouwd dat de GV een
evenwichtig beeld zal genereren ten aan zien van de uitkomsten van de interviews. GVvicevoorzitter van der Pol en GV-lid Steenmeijer antwoorden dat het de insteek is om kritisch naar
de resultaten te kijken en met name ook om ervoor te zorgen dat er een goed en objectief beeld
ontstaat.
7. Covid-19 – stand van zaken
- Nationaal Programma Onderwijs voor COR en CSR
GV-lid Dietvorst geeft aan dat de CSR het CvB over dit document onlangs vijf vragen heeft gesteld.
De CSR vindt het met name zorgelijk dat deze geen formeel instemmingsrecht heeft op de plannen
uit het document. Daarnaast vraagt de CSR zich af of er in het huidige jaar nog wel voldoende geld
beschikbaar is. Het was handiger geweest als dit plan een half jaar eerder was vrijgekomen, want
dan had er wellicht meer geld ingezet kunnen worden op bijvoorbeeld extra begeleiding van
studenten. Ondertussen onderneemt het CvB allerlei initiatieven, zoals bijvoorbeeld het aanbieden
van bepaalde cursussen voor studenten tijdens de zomer, zodat zij achterstanden kunnen wegwerken.
Dit zal ook een toename van werkdruk onder docenten met zich meebrengen. GV-lid Dietvorst
vraagt zich af hoe dat zal worden opgevangen en hij geeft aan dat de CSR hier graag ook bij
betrokken had willen worden. GV-lid Donner antwoordt dat dit een vraag is voor de
opleidingscommissies (OC’s) en stelt voor dit aandachtspunt bij de OC’s te verifiëren. GV-lid Kjos
ziet kansen voor het instellen van een online community building platform voor medewerkers en
studenten. Momenteel bestaat deze voor de bibliotheek en zij stelt voor om deze uit bouwen. GVvicevoorzitter Van der Pol geeft aan dat het goed is om dit voorstel gelijk aan het CvB voor te
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stellen na afloop van de GV als de COR in overleg met het CvB zal gaan. GV-lid Groen geeft aan
dat bij de FEB allerlei extra uitgaven hebben plaatsgevonden in 2020 en begin 2021 wegens de
Coronapandemie. Zij vraagt zich af of het geld van het Nationaal Programma Onderwijs ook met
terugwerkende kracht daarvoor kan worden aangewend. GV-lid Van Tubergen merkt op dat het ook
van belang is rekening te houden met de lessons learned van de Coronapandemie. Het is wenselijk
om ook daar extra middelen voor te gebruiken.
GV-vicevoorzitter Van der Pol concludeert dat de COR en de CSR afzonderlijk genoemde
aandachtspunten zullen opnemen met de bestuurder.
De heer Van Beek geeft een update over de laatste stand van zaken rond de Corona zelftest en de
beschikbaarheid daarvan voor UvA-studenten en medewerkers 3.
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6. Rondvraag en sluiting
GV-lid Donner vraagt naar de stand van zaken rond de kandidaatstelling van betreffende de
studentenraadsverkiezingen. GV-voorzitter Hol antwoordt dat de verkiezingen met een aantal weken
zijn uitgesteld, omdat er aanvankelijk onvoldoende animo was. GV-voorzitter Hol vraagt vervolgens
naar de stand van zaken rond COR verkiezingen die eerder deze maand plaatsvond. GV-voorzitter
Van der Pol geeft onder verwijzing naar het artikel in de Folia aan, dat de definitieve uitslag volgt op
dinsdagmiddag d.d. 20 april, online, weliswaar en deze is openbaar.
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GV-voorzitter Hol dankt allen voor hun bijdragen en sluit de vergadering om 10.40 uur.
De GV 2019 | 2020 heeft eerder afgesproken dat het goed zou zijn om een actiepuntenlijst op te
nemen. Dit is een nieuw onderdeel van het verslag.
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Openstaande actiepunten GV
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n.a.v. de GV-113 d.d. 04-09-2020
• Op verzoek van GV-lid Huygens zal AS-COR Nagobi de lijst met aanbevelingen en
belangrijke punten rondom Sociale Veiligheid delen met de GV. Actiepunt AS-COR
Nagobi: Dit document (COR 21 u10) is beschikbaar op de website van de COR; dit
actiepunt is daarmee afgehandeld 4.
• De problematiek rond Covid-19 is een blijvend agendapunt totdat de situatie niet meer
ernstig is / genormaliseerd. Actiepunt AS-COR Nagobi: Dit loopt
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https://www.uva.nl/actueel/coronavirus/gezondheid-en-preventie.html#Biedt-de-UvA-zelftesten-aan
https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centraleondernemingsraad/adviezen/adviezen.html
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