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1. Opening en vaststelling agenda 
CSR-voorzitter Jhinkoe-Rai opent de vergadering om 09:07 uur. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Mededelingen 60 
Geen mededelingen. 
 
3. Vaststelling verslag 
Het verslag van de GV van 17 september juni 2021 is vastgesteld met de wijziging dat Linda Schaap 
bij de vergadering afwezig was. 65 
Het verslag van de GV van 26 juni 2020 is ongewijzigd vastgesteld. 
Het verslag van de GV van 5 juni 2020 is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
4. Blended learning en toetsing tentamens 70 
Digitalisering 
De CSR heeft het bij veel bijeenkomsten gehad over digitalisatie en het afnemen van tentamens. 
Hierbij heeft het CSR begrepen dat het CvB meer gebruik wil maken van digitale vormen van 
onderwijs, zoals het aanbieden van kennisclips. De CSR wil de digitalisering graag met de GV 
bespreken, met het oog op de lessen van het afgelopen jaar. 75 
 
Grassiani geeft aan dat de COR op dit moment geen eenduidige reactie kan geven, omdat dit 
onderwerp niet is besproken bij de COR en er geen stukken waren gedeeld voor deze vergadering. 
Zij geeft wel aan dat haar indruk is dat het CvB zeker niet aanstuurt op een volledig digitale 
universiteit, met alleen kennisclips online. Als docent bij de FMG zit Grassiani absoluut niet te 80 
wachten op enkel online lessen. Torenvliet sluit zich aan bij de opmerkingen van Grassiani en 
onderschrijft dat het per opleiding en zelfs per vak kan verschillen of online onderwijs een goed 
middel is. Van Woerden sluit zich aan bij het voorgaande, maar voegt toe dat het inderdaad 
belangrijk is om te blijven kijken naar wat wel en wat niet goed gaat. Aansluitend geeft hij aan dat 
hij ervaart dat docenten de extra werkdruk van digitalisering moeilijk kunnen verwerken. Brand 85 
geeft aan dat de decaan van de faculteit ACTA groot voorstander is van blended learning. Brand wil 
zelf inderdaad zien dat studenten en medewerkers kijken naar de plekken waar digitalisering 
toegepast kan worden.  
 
Pasman vraagt zich af waarom de CSR zich zorgen maakt over de aankomende digitalisering. Trapp 90 
geeft aan dat zij verschillende verhalen hoort van het CvB. Op een OV gaf het CvB aan dat de UvA 
geen online universiteit wil worden, maar bij een volgende UCO-vergadering krijgt Trapp te horen 
dat de UvA al in een gevorderde staat van voorbereiding van digitalisering is. Manrique-Hehl voegt 
toe dat er bij de UCO-vergadering een document aangeleverd is, waarin staat dat er een noodzaak is 
om meer te digitaliseren, door het toenemend aantal (internationale)studenten. Staszak geeft aan dat 95 
de grootste zorg van de CSR is dat het nog niet duidelijk is in welke mate de digitalisering toegepast 
gaat worden. De CSR wil graag zien dat dit gebeurt met de input van de medewerkers- en 
studentenmedezeggenschap. Jhinkoe-Rai voegt toe dat hij begrepen heeft dat er een wettelijke basis 
is voor het aantal contacturen voor de eerste jaarstudenten. Dit is niet het geval voor de tweede- en 
derdejaarsstudenten. Hij wil dus waken voor het wegvallen van de fysieke contact tussen studenten 100 
onderling en tussen studenten en docenten bij fysieke bijeenkomsten in de latere fase van de 
opleiding. 
 
Van der Pol geeft aan dat gekeken moet worden naar de oorsprong van het willen uitbreiden van 
blended learning. Als er stappen gezet worden, omdat er goede ontwikkelingen mogelijk zijn met 105 
digitalisering, dan kan de medezeggenschap dit omarmen. Als er stappen worden gezet, omdat er te 
weinig ruimte op campus is voor het toenemend aantal studenten, dan kan dit gezien worden als een 
illegitieme reden om meer digitalisering toe te passen. 
 
Van Tubergen onderschrijft dat het in stand houden van contacturen bij de toenemende digitalisering 110 
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belangrijk is. 
 
Grassiani wil graag weten of er al concrete plannen zijn en wanneer de medezeggenschap die 
plannen dan te zien krijgt. Bij de sociale wetenschappen is men kritisch over de digitalisering en 
Grassiani hoort daarom graag meer over de genoemde plannen.  115 
 
Trapp bedankt de sprekers voor de input en zal contact opnemen met de onderwijscommissie van de 
COR, om de digitalisering te bespreken en zal kijken of de documenten waarnaar verwezen is 
gedeeld kunnen worden. 
 120 
5. Toegankelijkheid van de UvA 
Gilchrist voert het woord bij dit punt omdat Bhatia afwezig is.  
Gilchrist geeft aan dat studenten nog steeds veel kritiek hebben op de toegankelijkheid van de UvA 
en van de bereikbaarheid van studentservices. De CSR wil graag wijzigingen zien in de 
informatievoorzieningen betreffende toegankelijkheid. Gilchrist vraagt aan de leden van de GV op 125 
welke manier de UvA meer toegankelijk kan worden. 
 
Grassiani geeft aan dat dit een decentraal onderwerp is. Zij hebben bij de FMG met de decaan door 
het gebouw gelopen om te kijken of alles werkt. Er zijn verschillen tussen de maatregelen die 
faculteiten nemen gebaseerd op hun ligging.  130 
 
Pasman voegt toe dat goede toegankelijkheid onder de Nederlandse Arbowetgeving valt en dat 
goede toegankelijkheid dus verplicht is. Het aanpassen van gebouwen komt uiteraard wel met een 
prijskaartje. Hij beaamt dat dit onderwerp decentraal aangepakt moet worden. 
 135 
Gilchrist wil ook weten hoe de digitale toegang verbetert kan worden. Donner geeft aan dat er bij 
ICTS-ontwikkelingen zijn op het gebied van het verbeteren van digitale toegankelijkheid. Er zijn 
medewerkers bij ICTS die zorgdragen voor het pleiten voor goede toegankelijkheid bij digitale 
ontwikkelingen. 
 140 
Trapp geeft aan dat zij graag ziet dat er een gedragscode of workshop komt voor toegankelijkheid, 
die gedeeld kan worden met medewerkers. Er ontstaan soms problemen door het gebrek aan kennis 
bij medewerkers op het digitale gebied. Dit zijn problemen als het gebruik van een te klein lettertype 
of het niet (makkelijk) toegankelijk maken van onlinedocumenten. Daarnaast krijgen studenten soms 
ook (negatieve) opmerkingen van docenten bij het niet functioneren van de digitale omgeving. 145 
Grassiani geeft aan dat de genoemde problemen uiteenlopen en dat het daarom niet allemaal onder 
de noemer ‘toegankelijkheid’ valt. Negatieve opmerkingen van medewerkers over een handicap 
vereist een verbetering in sociale veiligheid. Brand onderschrijft deze tweedeling van onderwerpen. 
 
De CSR werkt nu samen met UvAIdeas, zij hebben ook veel verschillende soorten problemen bij 150 
toegankelijkheid opgemerkt en willen dit zo breed mogelijk aanpakken. 
 
Gilchrist bedankt de sprekers en geeft aan dat de CSR een werkgroep gaat opstellen om aan de slag 
te gaan met de verbetering van de fysieke en digitale toegankelijkheid van de UvA. 
 155 
6. Corona-update - Nieuws 
Riedlsperger geeft aan dat hij dit onderwerp kort wil bespreken, met het oog op de nieuwe 
maatregelen, waarbij er geruchten bestaan dat het tonen van een QR-code verplicht kan worden. 
 
Pasman geeft aan dat hij ziet dat een QR-check niet werkt. Bij het Amsterdam Dance Event waren er 160 
veel besmettingen, zelfs al waren er QR-checks. Pasman geeft aan dat men bij het Amsterdam UMC 
de QR-check niet implementeert, vanwege de kans op grote kans op fraude. Van Woerden geeft aan 
dat de kans kan bestaan dat docenten hun onderwijs weer moeten gaan omzetten naar online-
onderwijs als de maatregelen dat vereisen. Als dit het geval is, dan moet dit snel duidelijk worden. 
Pasman onderschrijft het belang van de zekerheid die docenten moeten hebben omtrent de manier 165 
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waarop lessen gegeven gaan worden. Maar het kan niet verwacht worden dat het CvB met beleid 
komt dat een geheel coronajaar bruikbaar is. Er is een zorg bij Van Woerden dat nieuwe maatregelen 
voor medewerkers in het onderwijs veel extra werkdruk oplevert. 
 
Van der Pol zegt, dat als een QR-plicht ingevoerd wordt, dat er dan direct een GV uitgeroepen moet 170 
worden. Jhinkoe-Rai stelt vast dat, wanneer er een QR-plicht komt bij de UvA, dat de GV dan in 
spoed bijeengeroepen wordt. 
 
Grassiani vraagt een temperatuur check om te zien hoe de aanwezigen staan tegenover een 
verplichte QR-check. Van Tubergen geeft aan dat hij vindt dat hier geen temperatuur check over kan 175 
plaatsvinden op dit moment, omdat het een belangrijk onderwerp betreft en de deelnemers van de 
GV eerst hun achterban moeten raadplegen. Torenvliet sluit zich aan bij de melding van Van 
Tubergen. Van Tubergen geeft aan dat de voorzitter van het CvB duidelijk heeft aangegeven tegen 
een verplichte QR-check is. Brand vraagt wel aan de deelnemers van de GV om in deze tijd te 
beraden over hoe zij staan tegenover de QR-check zouden staan als deze ingevoerd wordt. 180 
 
9. Conceptbegroting 2022 
Donner geeft aan dat op 9 november de deadline is voor de decentrale raden, om een advies over 
facultaire begroting naar de GV te sturen. De financiële commissies van de CSR en de COR komen 
volgende week samen om te zien of er knelpunten en breekpunten zijn bij de begroting. Staszak en 185 
Trapp hebben bij een bijeenkomst aangegeven welke wijzigingen er nodig zijn om de 
gezondheidzorg voor studenten beter te faciliteren. De medezeggenschap heeft inzicht nodig in de 
mate waarop wijzigingen effect hebben op de verbetering van de gezondheidszorg die geboden 
wordt aan studenten. Mogelijke problemen liggen bij een krapte op de markt, waardoor er te weinig 
professionals zijn die tijdig hulp kunnen krijgen binnen, daarnaast is er een grotere 190 
studentenpopulatie, waardoor de vraag naar gezondheidszorg stijgt. De insteek van de financiële 
commissie is dat er structurele veranderingen moeten plaatsvinden. 
 
Van Tubergen vraagt als voorzitter van de commissie huisvesting van de COR dat de leden van de 
GV ook goed het huisvestingsplan en het ICT-plan van de UvA bestuderen.  195 
Manrique-Hehl geeft aan dat de FSR FdG negatief gaat adviseren op hun deel van de begroting, 
omdat de bekostigingsfactor van de FdG te laag ligt. Deze is bij de UvA 2.22 en landelijk is die 3. 
Dit is een punt dat besproken kan worden door de commissie van de GV en een afgevaardigde van 
de FSR. 
 200 
Van Tubergen geeft ook aan dat de begroting van de faculteit kan verschillen met degene die aan de 
GV gepresenteerd wordt. Van Tubergen vraagt de leden van de GV daarom om de begroting die de 
facultaire medezeggenschap ontvangen heeft te leggen naast de begroting van de GV. 
 
9. Rondvraag 205 
Trapp zal contact opnemen met cor@uva.nl om in contact te komen met een lid van de COR om te 
praten over het onderwerp mentale gezondheid.  
Grassiani geeft aan dat zij graag ziet dat er vergaderstukken gedeeld worden wanneer er een 
onderwerp op de agenda gezet wordt, zodat de discussie gerichter plaats kan vinden. 
 210 
10. Sluiting 
Jhinkoe-Rai sluit de vergadering om 10:36. 
 
Openstaande actiepunten GV 
210917-03 De ambtelijk secretarissen delen de contactinformatie van de voorzitters van de 215 

commissies van de CSR en de COR met elkaar. 


