
 1 

 
 
 

 
 5 
 
 
 
 
 10 
 

 
 
 
 15 
 
 
 
 

 20 
 
 

AGENDA 
 

1. Opening en vaststelling agenda 25 
2. Mededelingen 
3. Vaststelling van het verslag van de 165ste OV d.d. 26-01-2018 
4. Update Canvas 
5. Stand van zaken Turnitin 
6. Plan van Aanpak AVG 30 
7. Midterm review Instellingsplan 
8. Voorzieningen voor medezeggenschap 
9. Rondvraag en sluiting 
 
 35 
Aanwezig van de zijde van de COR: J. Bekkenkamp, I. Breetvelt, W. Caron, D.J. Donner, E. Gon-
zalez, C. Kleverlaan, M. Koster, J. Maat, B. Ó Nualláin (voorzitter), G. van der Pol, P. Rodenburg, 
P. Tamminga, O. van Tubergen, J.J. Wirken, E. Moors (ambtelijk secretaris/verslag) 
Aanwezig van de zijde van het CvB: G. ten Dam (voorzitter), K. Maex (rector; aanwezig tot 10.18 
uur), M. Herweijer (bestuurssecretaris) 40 
Afwezig met bericht: C. Hille, M. Terpstra  
Afwezig zonder bericht: - 
 
Gasten: J. van Hoorn (programmadirecteur Canvas; aanwezig van 10.00 uur tot 10.30 uur) 
 45 
VERSLAG 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
COR-voorzitter Ó Nualláin opent de vergadering om 9.05 uur en heet iedereen van harte welkom. 
Aangezien mevrouw Krol verhinderd is, wordt agendapunt 6 aangaande het Plan van Aanpak AVG 50 
van de agenda gehaald. Dit zal worden besproken in een informatiebijeenkomst. De agenda wordt 
gewijzigd vastgesteld.  
 
COR-lid Van der Pol vraagt naar de situatie rondom de opheffing van de studentenpartij de decen-
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tralen. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat in de brieven over de opheffing verschillende in-55 
houdelijke punten zijn aangegeven. Op de eerste brief heeft het CvB schriftelijk gereageerd. De on-
dertekenaars van de tweede brief zijn uitgenodigd om desgewenst met het CvB deze punten te be-
spreken. Het is verder een idee om, net zoals vorig jaar, online een update te plaatsen over de voort-
gang van het Tienpuntenplan. Er moet in ieder geval op een goede manier worden omgegaan met de 
verschillende visies die er binnen de academische gemeenschap zijn. Mevrouw Maex voegt toe dat 60 
het realiseren van verandering aan de universiteit vaak lang duurt, zoals ook de decentralen in hun 
brief stellen. Niet alles kan worden veranderd, maar er moet wel worden nagedacht over waar pro-
cessen kunnen worden verbeterd. 
 
2. Mededelingen 65 
CvB: 

• De projectgroep Werkdruk is van start gegaan onder leiding van mevrouw De Munck. De 
opdracht van de projectgroep is om de projectplannen gereed te maken, de quick wins te 
identificeren en te realiseren, en een passende begroting op te stellen.  

• De plannen voor een centrum voor Artificial Intelligence in samenwerking met de Gemeente 70 
Amsterdam worden deze week besproken door B&W.  

• Volgende week start de eerste leergang academisch leiderschap en in september de tweede 
leergang. Het CvB is in gesprek met de heer Van Wees over hoe er nog meer personen 
kunnen worden meegenomen.   

• De cursussen voor jaargesprekken zijn gereed voor zowel werknemers als leidinggevenden. 75 
Er is bijvoorbeeld een verdiepingsworkshop over 360 graden feedback. Op de FNWI zal de 
eerste pilot worden gedraaid.  

• De tekst van de vacature voor de Functionaris Gegevensbescherming is gereed. De vacature 
wordt binnenkort opengesteld. Bij het opstellen van het profiel is ook nadrukkelijk de AVG 
meegenomen. Mocht er geen overlap mogelijk zijn tussen de heer Koppenol en zijn 80 
opvolger, dan wordt de functie tijdelijk opgevangen.  

 
COR: 

• De COR heeft zijn beroep op de nietigheid van het vaststellingsbesluit inzake de 
beleidsnotitie Loopbaanbeleid WP/OBP ingetrokken. Verder heeft de raad een 85 
initiatiefadvies over het loopbaanbeleid WP gestuurd. Het CvB geeft aan naar het 
initiatiefadvies te zullen kijken en zal er op terugkomen. 

• De kandidaatstelling voor de OR-verkiezingen loopt tot en met maandag aanstaande. De 
COR dankt het CvB voor het sturen van een mail to all waarin het personeel wordt 
aangemoedigd om zich verkiesbaar te stellen.  90 

• Het is de laatste OV van COR-lid Tamminga. Er zal nog een afscheid op het AMC worden 
georganiseerd. Collegevoorzitter Ten Dam dankt COR-lid Tamminga zeer voor zijn bijdrage 
en inzet.  

 
3. Vaststelling van het verslag van de 165ste OV d.d. 26-01-2018 95 
Tekstueel: 
Het verslag wordt met enkele tekstuele aanpassingen vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van: 

• P. 7, eerste actiepunt: collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat de Regeling fraude en pla-100 
giaat niet onder de WOR valt. Dit actiepunt is afgehandeld. 

• P. 7, tweede actiepunt: de informatie is gestuurd. Dit actiepunt is afgehandeld. 
• P. 7, derde actiepunt: het beleidsdocument ‘Functioneren aan de UvA’ is niet vervangen. 

Het Beoordelingsvoorschrift, dat een onderdeel van dit beleidsstuk is, is dan ook niet voor 
een moment teruggetrokken geweest. Dit actiepunt is afgehandeld. 105 

• P. 7, vierde actiepunt: de informatie is gestuurd. Het is opvallend dat van de ingelote leden 
met name tijdelijk personeel en promovendi geen gebruik hebben gemaakt van hun zetel in 
het Universiteitsforum. Dit actiepunt is afgehandeld. 
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• P. 7, vijfde actiepunt: uit de evaluatie zijn drie leerpunten gekomen. Ten eerste is de be-
sluitvorming rondom slecht weer niet voldoende duidelijk. Een weeralarm wordt ook ver-110 
schillend geïnterpreteerd door de faculteiten, wat voor verwarring kan zorgen. Ten slotte is 
er geen heldere richtlijn voor vanwege het weer gemiste colleges en tentamens. Er is nu be-
sloten om in de crisiswijzer de weercodes van het KNMI strakker te koppelen aan het inter-
ne protocol. Bij de codes geel en oranje bepalen de faculteiten, de decentrale crisisteams, 
wat er moet worden gedaan. Bij code rood zal er vanuit centraal, het centrale crisisteam, 115 
worden besloten. De nieuwe crisiswijzer zal breed worden verspreid. Dit actiepunt is afge-
handeld. 

• P. 7, zesde actiepunt: de CSR heeft bovenwettelijk adviesrecht op de modellen OER. Het 
CvB heeft besloten dit adviesrecht ook aan de COR toe te kennen. De modellen OER gaan 
namelijk niet alleen de studenten, maar ook de docenten aan. Het adviesrecht geldt vanaf de 120 
volgende aanpassing van de modellen OER. 

• P. 7, zevende en achtste actiepunt: COR-voorzitter Ó Nualláin pakt beide openstaande ac-
tiepunten op.  

  
Vanwege de beperkte beschikbaarheid van mevrouw Maex wordt het agendapunt aangaande 125 
Turnitin direct na de vaststelling van het verslag behandeld. 
 
5. Stand van zaken Turnitin 
Mevrouw Maex geeft de laatste stand van zaken omtrent Turnitin. Er is een 
bemiddelingsovereenkomst tussen SURFmarket en Turnitin. De UvA neemt de licentie via 130 
SURFmarket af. Volgens de overeenkomst tussen SURFmarket en Turnitin worden rechten niet 
verplaatst naar Turnitin en houdt daarmee de student de rechten over het eigen werk. Turnitin zal het 
vinkje weghalen waarmee er door de student afstand zou worden gedaan van de rechten op het eigen 
werk. Op het moment staat het vinkje er nog, maar het verplichte aanvinken heeft geen juridische 
gevolgen voor studenten.  135 
 
COR-voorzitter Ó Nualláin vraagt of er zou kunnen worden afgezien van het gebruik van Turnitin. 
Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat dit niet mogelijk is. Er moet op plagiaat worden 
gecontroleerd. Ze geeft verder aan dat het contract tussen SURFmarket en Turnitin openbaar is. Het 
kan worden nageslagen, indien dat gewenst is. COR-lid Donner voegt toe dat docenten niet alleen 140 
controleren op plagiaat via Turnitin, maar ook of er op de juiste wijze is geciteerd. 
 
COR-lid Rodenburg vraagt hoe Turnitin werk op plagiaat controleert. Mevrouw Maex antwoordt dat 
er een database is met bronnen, literatuur en eerder verwerkte stukken waarmee een betreffend werk 
wordt vergeleken.  145 
 
COR-voorzitter Ó Nualláin vraagt of er informatie beschikbaar is over de effectiviteit van Turnitin. 
Mevrouw Maex geeft aan dat het lastig is om iets te zeggen over de effectiviteit van Turnitin. Als er 
geen plagiaat wordt geconstateerd, dan betekent dat niet dat het programma niet effectief is. Ze zal 
nagaan wat voor cijfers er beschikbaar zijn (actiepunt). Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat het 150 
een gedeeld belang is dat iedereen op een juiste wijze citeert en zorgvuldig omgaat met teksten. 
 
10.00 uur mevrouw Van Hoorn betreedt de vergaderzaal. 
 
4. Update Canvas 155 
COR-voorzitter Ó Nualláin heet mevrouw Van Hoorn van harte welkom. Zij is werkzaam als 
programmadirecteur voor de implementatie van Canvas. Mevrouw Van Hoorn geeft een korte 
weergave van het doorlopen proces. De aanbesteding voor de nieuwe digitale leeromgeving is 
gedaan op basis van de wensen van studenten en docenten. Hieruit bleek Canvas met Instructure als 
leverancier de beste applicatie. Begin dit jaar is de inrichting van Canvas gestart. Elke faculteit heeft 160 
een eigen implementatietraject. Er wordt samen opgetrokken waar nodig, maar er wordt ook recht 
gedaan aan de eigen kenmerken van iedere faculteit. Canvas is al gekoppeld aan SIS en werkt goed. 
Deze maand wordt het onderwijs ingericht in Canvas. Er wordt gestart met een pilot waarbij 140 
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vakken live zullen gaan. Tot nu toe zijn de signalen over Canvas positief. Het systeem wordt als 
intuïtief ervaren. Er zal ook een breed aanbod aan trainingsmateriaal worden aangeleverd. Speciale 165 
ICT-ondersteuners (ICTO’ers) kunnen worden benaderd wanneer er vragen zijn. Er worden 
daarnaast studentassistenten aangetrokken die kunnen helpen bij de omzetting van data van 
Blackboard naar Canvas. Bij de VU is Canvas per afgelopen september live. Daarvandaan komen 
ook positieve geluiden.   
 170 
COR-lid Kleverlaan geeft aan blij te zijn dat er een goede koppeling is tussen SIS en Canvas. Bij de 
VU moet de inschrijving gedeeltelijk handmatig. Hij vraagt hoe cijfers worden ingevoerd. Mevrouw 
Van Hoorn antwoordt dat SIS de bron voor cijfers blijft. COR-lid Kleverlaan vraagt naar het gebruik 
van rubrics. Hij stelt voor om van tevoren rubrics te maken voor de gehele universiteit. Mevrouw 
Van Hoorn antwoordt dat de rubrics nog niet zo goed lopen als eerder was gehoopt. Daar is nu 175 
aandacht voor. Mevrouw Maex antwoordt dat ze de suggestie van COR-lid Kleverlaan over rubrics 
zal noteren. Ook geeft ze aan graag op korte termijn te willen zien hoe Canvas precies werkt. 
Mevrouw Van Hoorn zal een training inplannen. 
 
COR-lid Kleverlaan geeft aan dat het momenteel niet mogelijk is om andermans cursussen in te zien 180 
in Canvas. Mevrouw Van Hoorn antwoordt dat het technisch wel mogelijk is, maar dat hier 
facultaire afspraken voor nodig zijn. COR-lid Van der Pol merkt op dat bij de FGw het ook niet in 
Blackboard mogelijk is om standaard in andermans cursussen te kijken. Hij raadt het CvB aan om 
hierover eens beleidsmatig na te denken.  
 185 
COR-lid Koster geeft aan dat zijn vak onderdeel uitmaakt van de pilot. Er is tot nu toe echter nog 
maar weinig bekend over Canvas bij docenten. Hij vraagt wanneer de docenten worden 
meegenomen. Mevrouw Van Hoorn antwoordt dat half maart de communicatie en trainingen zullen 
starten. Dan zullen docenten ook worden meegenomen.  
 190 
10.18 uur mevrouw Maex verlaat de vergadering.  
 
COR-voorzitter Ó Nualláin vraagt hoe een docent meerdere cursussen kan transporteren van 
Blackboard naar Canvas. Mevrouw Van Hoorn antwoordt dat daar een tool voor is gecreëerd en dat 
de ICT-ondersteuners ook kunnen helpen.  195 
 
COR-lid Caron geeft aan dat er in de memo van 23 november 2017 wordt gesproken van een 
centrale schil enerzijds en facultaire schillen anderzijds. Hij vraagt hoe de facultaire schillen zich tot 
elkaar verhouden. Mevrouw Van Hoorn antwoordt dat er in principe één omgeving is. Er worden 
daarnaast facultaire tools ontwikkeld die alleen werken in de cursussen van de betreffende faculteit. 200 
Mochten andere faculteiten  ook van deze tools gebruik willen maken, dan kunnen ze eventueel in 
de centrale schil worden geplaatst zodat ze UvA-breed kunnen worden gebruikt.   
 
COR-voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat Canvas elders wordt gehost. Hij vraagt naar de afspraken 
die hieromtrent zijn gemaakt en waar Canvas precies wordt gehost. Hij vindt het verder zorgelijk dat 205 
er trackers op Canvas zitten. Mevrouw Van Hoorn antwoordt dat de data in Europa worden gehost. 
Bij de contractering heeft de leverancier aangegeven te voldoen aan de Europese wet- en 
regelgeving. Er wordt verder gebruik gemaakt van tracking software, maar dat is ook nodig voor de 
functionering van de applicatie. Er worden geen persoonsgegevens naar buiten gebracht. Ze hoort 
wel graag wat COR-voorzitter Ó Nualláin is tegengekomen. COR-voorzitter Ó Nualláin geeft aan 210 
het kenbaar te zullen maken (actiepunt). 
 
COR-voorzitter Ó Nualláin geeft aan ook een vraag te hebben over de koppeling tussen Canvas en 
SIS. Hij vraagt of studenten die zich hebben ingeschreven via SIS automatisch toegang hebben tot 
Canvas. Mevrouw Van Hoorn antwoordt dat dit wel de bedoeling is. COR-lid Donner vult aan dat 215 
personen die zich hebben ingeschreven via SIS, vanuit SIS in de cursus van Canvas worden 
geplaatst met een automatisch proces, zodat wanneer ze op Canvas inloggen meteen toegang tot hun 
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cursus hebben – als die is gestart. Personen die dit niet hebben gedaan, kunnen handmatig worden 
toegevoegd. 
 220 
COR-voorzitter Ó Nualláin uit nog de zorg dat veel collega’s nog niet weten dat er na de zomer zal 
worden overgegaan op Canvas. Mevrouw Van Hoorn antwoordt dat het via nieuwsbrieven al eerder 
is bekendgemaakt en herhaalt dat halverwege maart verdere berichtgeving zal uitgaan. Ze hoort het 
wel graag als de COR nog verdere tips heeft om het personeel goed te bereiken.  
 225 
10.30 uur mevrouw Van Hoorn verlaat de vergadering. 
 
6. Plan van Aanpak AVG 
Dit agendapunt is komen te vervallen. 
 230 
7. Midterm review Instellingsplan 
Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat het CvB druk bezig is met de midterm review voor het 
Instellingsplan. Onder meer de ronde tafels, de openbare bijeenkomst, de KPI-analyse, de evaluatie 
van het BSA en de studie over rendement en uitval zullen worden meegenomen. Er wordt ook 
gekeken naar de activiteiten ten aanzien van diversiteit. Het Kohnstamm Instituut is gevraagd om 235 
onderzoek te doen naar de in-, door- en uitstroom van studenten. Verder worden de eerste 
bevindingen van het Universiteitsforum aangaande de normen en waarden van de universiteit 
meegenomen alsook de nieuwe Onderwijsvisie, de Onderzoeksstrategie, het valorisatiebeleid, het 
Strategisch Kader Internationalisering en het taalbeleid. Het voorstel is om de herijking als oplegger 
vorm te geven en niet het Instellingsplan te herschrijven. In mei zal het concept in de OV worden 240 
besproken en in juli zal het naar de RvT gaan. In de volgende OV kan er ook nog een korte stand 
van zaken worden gegeven.  
 
COR-voorzitter Ó Nualláin vraagt of de oplegger instemmingsplichtig is. Collegevoorzitter Ten 
Dam antwoordt dat een herijking in principe niet instemmingsplichtig is, tenzij de basisprincipes van 245 
het Instellingsplan worden veranderd.  
 
COR-lid Wirken gaat in op KPI 6, impact van publicaties. Hij geeft aan het goed te vinden dat er een 
verschuiving is van een focus op output naar een focus op kwaliteit. Dit komt echter niet overeen 
met de KPI over onderwijs, waarbij er sturing op output is. Bij onderwijs zou er ook een focus 250 
moeten zijn op kwaliteit. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat kwaliteit op de eerste plaats 
staat, maar dat beide nodig zijn. Wanneer het rendement zeer laag is, dan is het goed om te kijken 
naar de redenen daarvoor. Rendement is echter niet het doel waarnaar wordt gestreefd. Er wordt 
gestreefd naar hoogstaand onderzoek en onderwijs. Rendement zou een gevolg moeten zijn van 
kwalitatief goed onderwijs. Collegevoorzitter Ten Dam benadrukt nog dat het goed is om ook met 255 
behulp van KPI’s te kijken naar hoe de universiteit het doet, maar ze zijn niet leidend.  
 
8. Voorzieningen voor medezeggenschap 
COR-voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat hij de openstaande actiepunten over de ICT-wensen in 
ieder geval nog zal oppakken. COR-lid Rodenburg wil nog opmerken dat er in ieder geval twee 260 
aspecten ontbreken in het advies van de werkgroep Sterke Medezeggenschap. Ten eerste zou er een 
ruimhartigere faciliteitenregeling moeten zijn, zodat raadsleden bijvoorbeeld assistenten kunnen 
aanstellen voor werk waar niet meer aan toe wordt gekomen. Ten tweede wordt de 
medezeggenschap vaak gezien als een vertragende factor bij de implementatie van beleid, wat niet 
prettig is. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat de faciliteitenregeling in veel mogelijkheden 265 
voorziet. Zo kan er vervanging worden geregeld, bijvoorbeeld student-assistenten, en kunnen uren 
worden opgehoogd. Het mag niet zo zijn dat iemand werk van vijf dagen in vier dagen moet doen 
vanwege het medezeggenschapswerk. 
 
COR-lid Bekkenkamp geeft aan dat bij vervanging het gevoel kan ontstaan dat je je collega’s belast. 270 
Dat geeft druk. COR-lid Caron merkt op dat dit ook samenhangt met de grote werkdruk op de 
universiteit. COR-lid Van Tubergen vraagt naar de uitbreiding van de facilitering die tot op heden 
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nog als tijdelijk is ingevoerd. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat het CvB hiernaar kijkt 
(actiepunt). COR-lid Gonzalez geeft aan dat er ook moet worden gekeken naar de facilitering van de 
ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris antwoordt dat ernaar wordt gekeken.  275 
 
9. Rondvraag en sluiting 

• COR-lid Bekkenkamp nodigt iedereen uit voor haar boekpresentatie op vrijdag 16 maart in 
VOX-POP.  

• COR-lid Van der Pol vraagt hoe het nu staat met de pilot BYOD. Hij is in het bijzonder 280 
benieuwd of de pilot al is geëvalueerd en wat de bevindingen zijn. Ook geeft hij aan dat er 
moeilijkheden worden ervaren met de port-replicators. Er ontbreekt onder meer 
ondersteuning voor Mac-gebruikers. Hij vraagt of de port-replicators al UvA-breed zijn 
ingevoerd en of er al is geëvalueerd. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan naar beide te 
zullen kijken (actiepunt).  285 

• COR-lid Koster geeft aan dat het aantal inschrijvingen wederom hoog is voor het 
aankomende academisch jaar. Hij vraagt of er al plannen zijn om de drukte op te vangen. 
Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat er aandacht voor is bij de opleidingen en FS. Er 
wordt gekeken naar wat nodig is wat betreft ondersteuning.  

• COR-lid Breetvelt vraagt naar het vertrek van de zakelijk directeur van het Kohnstamm 290 
Instituut. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt niet te zullen spreken over individuele 
zaken.  
COR-lid Breetvelt geeft aan nog enkele vragen te hebben over re-integratie bij langdurige 
ziekte. Er zijn signalen dat de UvA zich niet inspant voor voldoende re-integratie van 
langdurig ziek personeel. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat dit niet hoort. Ze vraagt 295 
of COR-lid Breetvelt dit op schrift kan zetten. Het zal dan worden uitgezocht.  

• COR-lid Caron geeft aan graag te zien dat modernisering wordt meegenomen bij het 
onderhoud van gebouwen. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat dit al gebeurt. Het is 
ook opgenomen in het HvP.  

• COR-lid Tamminga meldt dat het AMC en VUmc op 7 juni a.s. bestuurlijk formeel zullen 300 
fuseren. 

 
COR-voorzitter Ó Nualláin dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 11.10 uur.  
 

De 167e Overlegvergadering vindt plaats op 305 
vrijdag 6 april 2018, 09.00-11.00 uur, Maagdenhuis kamer 21 

 
Openstaande actiepunten 
 
CvB: 
n.a.v. de 166e OV d.d. 09-03-2018: 

• Uitzoeken of er cijfers over de effectiviteit van Turnitin beschikbaar zijn. 
• Nagaan of de evaluatie over de pilot BYOD gereed is en wat de bevindingen zijn. 
• Nagaan of port-replicators UvA-breed ingevoerd en geëvalueerd zijn.  
• Kijken naar de uitbreiding van de facilitering voor de COR-leden, die tot op heden tijdelijk is 

ingevoerd. 
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. 
• Het ontbreken van ondersteuning van de mail list server aankaarten. 

n.a.v. de 166e OV d.d. 09-03-2018 
• Tracking software bij programmadirecteur Canvas aangeven.  

 


	Tekstueel:
	Het verslag wordt met enkele tekstuele aanpassingen vastgesteld.

