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COR-voorzitter Van der Pol opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 55 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Bert Zwiep en Janine van der Deure nemen deel aan deze OV om 09:00 uur 
 60 
2. Ventilatie in de UvA-gebouwen - stand van zaken 
- In aanwezigheid van Bert Zwiep en Janine van der Deure 
 
COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dat enkele weken eerder de COR een informatiesessie over 
ventilatie kreeg van Ronald Reiche. In deze sessie werd helder de technische kant van ventilatie toe-65 
gelicht. De COR heeft niettemin meer beleidsvragen over ventilatie en wil met name de achtergrond 
van bepaalde beleidskeuzes weten op het gebied van ventilatie ten aanzien van UvA-Gebouwen. 

De heer Zwiep beschrijft vervolgens hoe Facility Services (FS) de ventilatie in UvA-gebou-
wen in de afgelopen 1,5 jaar heeft aangepakt. Bij de aanvang van de Coronapandemie is door FS een 
inschatting gemaakt van de kwaliteit van de ventilatiesystemen van alle UvA- en HvA-gebouwen. 70 
De basis voor de voor de ventilatiewaardes zijn de normen van de ventilatiesystemen die conform 
het Bouwbesluit 1992 in de UvA- en HvA-gebouwen aanwezig zijn. Van sommige zalen zijn de 
aantallen van het maximaal aantal personen aangepast, wanneer de ventilatie niet voldeed mochten 
andere zalen tijdelijk niet worden gebruikt. Momenteel worden steekproeven op de onderwijszalen 
uitgevoerd, ter controle op de vraag of deze aan de voldoen aan genoemde waardes. Zalen waarover 75 
meldingen zijn gedaan worden sowieso meegenomen ter controle van genoemde waardes.  

COR-raadslid Kjos wil weten op basis van welke regelgeving de UvA momenteel actieve 
metingen uitvoert ter controle van de luchtkwaliteit in onderwijszalen. Mevrouw Van der Deure ant-
woordt dat op basis van het Bouwbesluit 1992 en de onderhoudsplannen van de gebouwen er altijd 
controles worden uitgevoerd. De situatie wegens Corona heeft ervoor gezorgd dat daar nog meer op 80 
wordt ingezet.  

COR-raadslid Donner trekt hieruit de conclusie dat de Coronapandemie een hogere c.q. 
strengere norm op het gebied van de luchtkwaliteit in de onderwijszalen heeft teweeggebracht. Hij 
wil weten of deze ‘strengere waarde’ inzichtelijk gemaakt kan worden en welke gevolgen deze 
strengere norm hebben voor het Huisvestingsplan. 85 

De heer Zwiep legt uit dat FS controleert of de technische installaties die in de UvA en 
HvA-gebouwen aanwezig zijn optimaal werken. FS voert daarnaast controles in zalen uit door mid-
del van steekproeven. Hij betoogt hierbij dat het niet noodzakelijk is om in alle zalen permanent 
meetapparatuur te plaatsen. COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dat docenten en studenten juist 
wel de stand van zaken betreffende de luchtkwaliteit van de zaal waarin zij onderwijs geven c.q. vol-90 
gen willen weten en vraagt of de COR overzichten kan ontvangen van de zalen die door middel van 
genoemde steekproeven zijn gemeten (Actiepunt CvB). 

COR-raadslid Van Tubergen verbaast zich er over dat de ventilatie-installaties van REC JK 
afgelopen zomer zijn gecontroleerd en als ‘werkend’ zijn afgevinkt, eind vorige maand toch niet 
goed bleken te werken. Hij wil weten of dit te maken heeft met feit dat de controles in de zomer in 95 
lege zalen zijn uitgevoerd. De heer Zwiep legt uit dat bij de metingen wordt gekeken over hoeveel 
lucht in de ruimtes over een bepaald tijdvak wordt vervangen/ververst. Deze metingen kunnen daar-
door worden gedaan, onafhankelijk van het aantal personen in de zaal. COR-raadslid Naaraat geeft 
aan dat het van belang is dat deze informatie door de bestuurder wordt gecommuniceerd, omdat 
schijnbaar niet iedereen weet wat en op welke wijze de luchtkwaliteit wordt gemeten. Hij en COR-100 
raadslid Donner betogen dat juist het delen van deze gedetailleerde informatie kan helpen - tot de 
kern van deze discussie over ventilatie gekomen kan worden - en de verspreiding van misinformatie 
tegen kan gaan. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat het geven van te gedetailleerde informatie 
ook kan leiden tot onduidelijkheid en afleidt van de basis: er is grip op de situatie en passende con-
trole op de systemen. 105 

COR-raadslid Van Tubergen wil weten welke maatstaf voor de luchtkwaliteit wordt gehan-
teerd ten aanzien van ruimtes die door de jaren heen een andere functie hebben gekregen. Hij heeft 
bijvoorbeeld signalen van een voormalig raadslid gekregen over dat een bepaald UvA-gebouw een 
asbestverleden heeft. Hij wil weten of ook daarop controles ten aan zien van de functionele 
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aanpassing van dit gebouw zijn geweest en welke stappen door de bestuurder worden ondernomen 110 
ten aanzien van deze risico’s. De heer Zwiep legt uit dat ten aanzien van de ruimtes binnen de UvA-
gebouwen – nadat de aanpassing een feit is – een controle ten aan zien van de veiligheid en het kli-
maat plaats vindt. Mevrouw Van der Deure geeft aan dat de risico’s omtrent het asbestverleden van 
genoemd gebouw momenteel zijn onderzocht. Zij geeft aan dat er geen sprake is voor risico voor 
medewerkers en studenten. 115 

COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dat de gecommuniceerde informatie over natuurlijke 
ventilatie in de praktijk praktisch onmogelijk uitvoerbaar is. Dat komt enerzijds door het feit dat on-
derwijszalen achtereenvolgens gereserveerd worden voor onderwijs en anderzijds men er geen weet 
van lijkt te hebben dat deze norm voor bepaalde zalen geldt. Daarnaast is ook onduidelijk wie toe-
zicht op de uitvoering houdt. Mevrouw Van der Deure antwoordt dat er momenteel op aangestuurd 120 
wordt dat daar meer aandacht voor komt. Zo is de informatie bekend bij het reserveren van de zalen 
door het onderwijs. Toezicht op naleving ligt ook bij het onderwijs. 

COR-raadslid Kjos wil weten op welke wijze de UvA de luchtkwaliteit monitort van de door 
haar ingehuurde ruimtes. Voor tentamens worden bijvoorbeeld externe partijen zoals het World Fas-
hion Center betrokken. Bij zulke events zijn grote aantallen personen in een ruimte aanwezig en zij 125 
wil weten op welke wijze de UvA zich ervan vergewist dat hierbij de risico’s omtrent Corona be-
perkt worden. De heer Zwiep antwoordt dat deze partijen zich net zoals de UvA aan de richtlijnen 
van de overheid moeten houden. De UvA heeft geen zeggenschap over de installaties van locaties 
die worden ingehuurd. Wel zal de heer Zwiep de vraag actief stellen aan deze partijen of zij voldoen 
aan het bouwbesluit van 1992, 130 

COR-raadslid Kjos wil daarnaast weten in hoeverre de Arbowet zich verhoudt tot regels van 
de overheid over Corona en het Bouwbesluit 1992. Hierbij wil zij met name weten wie zeggenschap 
heeft over de beoordeling van de vraag of aan de Arbowetgeving in verhouding tot de regels rond 
Corona en het Bouwbesluit 1992 is voldaan. Mevrouw Van der Deure antwoordt dat zij dit zal moe-
ten navragen. 135 

De heer Zwiep antwoordt tot slot dat er goed nieuws is te melden. De GGD en de onderwijs-
instellingen hebben met elkaar afgesproken dat de GGD-clusters van besmettingen - dat wil zeggen 
van 3 of meer personen – gemeld worden bij de desbetreffende onderwijsinstelling. Sinds de ope-
ning van het onderwijs in september van dit jaar zijn daar bij de UvA nog geen meldingen van ge-
daan.  140 

COR-voorzitter Van der Pol wacht met belangstelling de antwoorden op de gestelde vragen 
af en dankt de heer Zwiep en mevrouw Van der Deure voor hun deelname aan de OV. 
 
Bert Zwiep en Janine van der Deure verlaten de OV om 09:43 uur 
 145 
3. Mededelingen 
 
CvB 

• Vorige week is de Bewustwordingscampagne Sociale Veiligheid van start gegaan. Deze 
campagne wordt door de faculteiten, op maat, opgepakt. Eergisteren was de 1e uitvoering 150 
van toneelstuk de learning curve bij de FNWI. Alle andere faculteiten volgen de komende 
weken. De decanen vinden het belangrijk bij deze activiteiten aanwezig te zijn. Temeer om 
het belang van de sociale veiligheid te onderstrepen en om ook kennis te nemen van de ge-
voerde discussies tijdens deze activiteiten. Ook het CvB zal zoveel mogelijk aanwezig zijn. 

• Binnenkort wordt de Ethische Commissie over samenwerking met derden samengesteld. 155 
Rector magnificus Maex geeft aan dat zij volgende week zal deelnemen aan een debat in 
Utrecht over dit thema.   

• Vorige week vond een conferentie plaats van het  consortium Epicur over digitaal onderwijs. 
Rector magnificus Maex geeft aan dat dit bijzonder interessant is omdat wordt bekeken hoe 
bij andere universiteiten wordt omgegaan met deze materie.   160 

• Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat het CvB recent drie nieuwe decanen heeft be-
noemd. Marieke de Goede is benoemd tot decaan van de Faculteit der Geesteswetenschap-
pen. Deze benoeming gaat in d.d. 1 maart 2022. Hans van Goudoever is de nieuwe decaan 
van de Faculteit der Geneeskunde UvA. De benoeming gaat in d.d. 1 januari 2022. Roel 
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Beetsma is de nieuwe decaan Economie en Bedrijfskunde. Deze benoeming gaat in d.d. 1 165 
februari 2022. De medezeggenschap is betrokken geweest bij deze benoemingen. 

• Collegevoorzitter Ten Dam deelt mee dat het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), 
het pensioenfonds voor UvA-medewerkers, de beleggingen in producenten van fossiele 
brandstoffen gaat beëindigen. De druk van klanten van het APB heeft kennelijk geholpen 
geeft Collegevoorzitter Ten Dam aan en zij uit haar genoegen over dit feit. UvA-hoogleraar 170 
Roel Beetsma maakt deel uit van de commissie die het ABP adviseert over duurzaam beleg-
gen. 

COR 
• COR-voorzitter Van der Pol deelt mee dat er een extra OV d.d. 12 november 2021 zal zijn 

met als onderwerp de evaluatie van de verbeterpunten van de Arbodienst AMC. COR-voor-175 
zitter Van der Pol geeft aan dat het daarbij van belang is dat de COR op 5 november a.s. de 
stukken over de evaluatie van de bestuurder ontvangt. Collegevoorzitter Ten Dam geeft hier-
bij aan dat Robert Grem, Directeur HR UvA, voor komende maand een extra OV op 12 no-
vember en levering van de vergaderstukken op 5 november aan de Arbodienst heeft gecom-
municeerd.  180 

• COR-voorzitter Van der Pol deelt mee dat hij en COR-raadslid Donner vorige week donder-
dag een overleg hebben gehad met Saskia Voortman (Hoofd JZ) en Jacqueline Groot Antink 
(Centraal Stem Bureau en Juridische Zaken) die de huidige stemapplicatie voor de UvA le-
vert. De actuele stand van zaken is dat het niet de insteek is met deze stemapplicatie door te 
gaan. Dit is ook het standpunt van de vorige COR (2018-2021). De conclusie die hieruit 185 
volgt is dat het contract met de partij voor een jaar is verlengd, omdat deze periode gebruikt 
zal worden voor het opstellen van het Programma van Eisen en het aanbestedingstraject. De 
UvA moet ten alle tijde beschikken over een stemapplicatie. De COR wordt betrokken bij 
deze procedure. 

• COR-raadslid Naaraat geeft een update over het Arbo-kwartaaloverleg, welke eerder die 190 
week plaatsvond. Dit gesprek was met de HR Directeur en de Hoofd Arbodienst a.i. Hij 
geeft hierbij aan dat het een prettig en opbouwend gesprek was. De COR ziet de stukken 
over de evaluatie met belangstelling tegemoet. 
 

4. Vaststelling verslag OV198 d.d. 10 september 2021 195 
(Opzet) Evaluatie van de verbeterpunten 
Dit onderwerp is behandeld bij de mededelingen 

 
5. Vaststelling verslag OV198 d.d. 10 september 2021 
Het verslag van de 198ste OV wordt gewijzigd vastgesteld. 200 
 
Tekstueel:  
Alle leden van het CvB worden met hun titel geschreven. 
 
N.a.v. de actiepunten OV 197-02-07-2021 205 
CvB: 

• Er is sprake van een rol, omdat Vertrouwenspersonen deze rol voor een x-aantal jaar op zich 
nemen en ‘erbij doen’ naast hun reguliere werkzaamheden. Collegevoorzitter Ten Dam  doet 
hierbij het voorstel om te onderzoeken, of van een ‘extra toelage’ sprake kan zijn, als extra 
facilitering van de rol van vertrouwenspersonen (Actiepunt CvB). 210 

 
Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat dit vraagstuk is onderzocht. Het resultaat daarvan is, onder 
verwijzing naar artikel 7.3 in het nieuwe reglement vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvor-
men, dat er sprake is van een extra toelage vergelijkbaar met die van de toelage van de BHV’er. Het 
actiepunt is daarmee afgehandeld. 215 
 
COR: 

• COR-vicevoorzitter Grassiani heeft vragen over PLAN-software. Afgestemd wordt dat zij 
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een e-mail zal voorbereiden voor na het zomerreces (Actiepunt vicevoorzitter Grassiani). 
 220 
COR-vicevoorzitter Grassiani geeft aan dat zij een e-mail over dit actiepunt heeft voorbereid. Amb-
telijk secretaris Nagobi zal dit bericht op korte termijn delen met het CvB. Het actiepunt loopt. 
 
N.a.v. de actiepunten OV 198-10-09-2021 
CvB 225 

• Het CvB bekijkt nu of aanpassing van de regeling nodig is. Dit zal mogelijk leiden tot een 
nieuw instemmingsverzoek en dat houdt in dat hierdoor de reactietermijn voor dit 
instemmingsverzoek stilstaat (Actiepunt CvB) 

 
COR-raadslid Kjos wil weten over welke regeling dit gaat en wat de status is van deze regeling. 230 
Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat naar aanleiding van dit actiepunt zou worden bekeken of 
aanpassing van de regeling Veldwerk nodig zou zijn. In het CBO zijn een aantal vragen van een van 
de decanen beantwoord. De conclusie die hieruit volgt is dat het Instemmingsverzoek Regeling 
Veldwerk en het Instemmingsverzoek Regeling Veldwerk - regeling rondom onderzoeks- en 
onderwijsactiviteiten niet worden aangepast. In de OV is afgestemd dat per deze datum van deze OV 235 
een nieuwe termijn is gaan lopen voor beide instemmingsverzoeken. 
 
COR  

• Lex Welman, nieuwe Directeur ICTS, start op 1 september 2021. (Actiepunt AS Nagobi: 
plant een kennismakingsgesprek in met het DB en leden van de Commissie PIG van de 240 
COR). 

 
Ambtelijk secretaris Nagobi deelt mee dat deze afspraak is ingepland en plaatsvindt eind december 
van dit jaar. Het actiepunt is daarmee afgehandeld. 
  245 

• Het DB en de voorzitter van de Commissie HRM (zodra deze bekend is) van de COR, zullen 
op korte termijn in gesprek gaan met de Bestuurder - Collegevoorzitter Ten Dam, Directeur 
HR en Hoofd Arbodienst -  over het Arbodienst-contract-dossier (Actiepunt AS Nagobi: in-
plannen afspraak). 

 250 
Dit overleg vond plaats in september van dit jaar. Het actiepunt is daarmee afgehandeld. 
 
6. COVID-19 - stand van zaken UvA 

 
Stand van zaken op de campus 255 
COR-voorzitter Van der Pol wil de laatste stand van zaken weten op campus. Collegevoorzitter Ten 
Dam antwoordt dat het levendig is op de campussen. Er zijn geen incidenten (met de monitor van FS 
worden controles uitgevoerd en de uitkomst daarvan is dat er vrijwel geen confrontaties hebben 
plaatsgevonden op campus). Als mensen elkaar aanspreken op gedrag, gaat dat over het algemeen 
goed. Komende dinsdag is er een persconferentie over mogelijk nieuwe maatregelen en de uitkomst 260 
zal daarvan moeten worden afgewacht.  

Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat het CvB vanuit verschillende invalshoeken signa-
len binnenkrijgt dat men het weer fijn vindt om op locatie te zijn. Dat geldt zowel voor studenten als 
medewerkers. Zij geeft aan dat recent ook een gesprek met de CSR en het CvB heeft plaatsgevonden 
over ‘online on campus’. Daar is uitgekomen dat opleidingen waar mogelijk het onderwijs online 265 
zullen faciliteren, indien op locatie aanwezig zijn niet mogelijk is. Zij benadrukt hierbij dat het 
gaat om een inspanningsverplichting van de opleiding er is geen  recht op onlineonderwijs voor stu-
denten. Deze grens is ingegeven ter bescherming van medewerkers. 
 COR-voorzitter Van der Pol wil verder weten wat momenteel de regels zijn rond het thuis-
werken. Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat alle beperkende maatregelen rond het thuiswer-270 
ken  per d.d. 25 september 2021 zijn opgeheven. Als het voor het werk noodzakelijk is om op loca-
tie te zijn dan is dat mogelijk zonder dat de medewerker dat vooraf hoeft te melden. Daar waar het 
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onduidelijk is dient een en ander afgestemd te worden met de leidinggevende. Er zijn geen signalen 
bekend dat daar conflicten over zijn ontstaan. Het blijft belangrijk met elkaar in gesprek te blijven 
hierover, het is menselijk maatwerk. Indien de gezondheid van medewerkers in het geding is, kan 275 
ook altijd een beroep op de arbodienst/bedrijfsarts worden gedaan. COR-vicevoorzitter Grassiani 
merkt op dat op de website rond de Corona-updates over deze informatie en met name de flow-chart 
niet up-to-date is. Collegevoorzitter Ten Dam kondigt aan dat het onderdeel rond thuiswerken van 
de update d.d. 16 september 2021 wordt geüpdatete (Actiepunt CvB, afgehandeld). COR-raadslid 
Van Tubergen merkt op dat de terugkeer naar kantoor voor sommigen problematisch kan zijn, omdat 280 
er in vergelijking tot het thuiswerken ineens weer veel meer prikkels zijn. Hij acht het aannemelijk 
dat daardoor ook de kantoorsituatie zal moeten worden aangepast. COR-raadslid Kjos merkt op dat 
het aanbieden van mogelijkheden tot het volgen van onlineonderwijs niet te moeilijk moet worden 
gemaakt, omdat daarmee het risico groter wordt dat studenten met klachten naar campus zullen ko-
men, om maar het onderwijs te kunnen blijven volgen. Rector magnificus Maex en Collegevoorzitter 285 
Ten Dam erkennen dit risico. Ze benadrukken nogmaals dat op het niveau van opleidingen in voor-
komende situaties naar oplossingen wordt gezocht. Een recht op onlineonderwijs legt echter een te 
grote druk op toch al overbelaste medewerkers.  
 
Handreiking hybride werken 290 
Collegevoorzitter Ten Dam legt uit dat deze handreiking op de tafel van de UCLO1 ligt. In dat gre-
mium is de handreiking vastgesteld en vervolgens is het document verspreid binnen de UvA. Het is 
van belang dat dit document niet gekoppeld wordt aan de Covid-19 problematiek, het betreft een 
cao-onderwerp en een lerende aanpak voor modernisering van het werk. Het College ontvangt graag 
van de COR signalen over wat wel en niet goed werkt betreffende deze handreiking. COR-voorzitter 295 
Van der Pol geeft aan dat handreiking zal worden geagendeerd voor IV op korte termijn.   
 
Thuiswerkregeling 
COR-voorzitter Van der Pol merkt op dat de wijze van registratie nogal wat voeten in de aarde heeft, 
omdat elke wijziging per dag of per week handmatig ingevoerd moet worden en dat geldt eveneens 300 
voor de reiskosten. COR-raadslid Schaap vraagt op welke wijze de ingevoerde data worden gecon-
troleerd, Collegevoorzitter Ten Dam legt uit dat correcte invoering de verantwoordelijkheid van de 
medewerker is, dit wordt niet goedgekeurd door de leidinggevende. COR-raadslid Donner legt uit 
dat de deze data met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2021 ingevoerd kunnen worden. 
 305 
Werkdruk 
COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dat het onderwerp werkdruk een terugkerend probleem is. 
Voordat Corona uitbrak was er sprake van structurele werkdruk in het algemeen onder medewerkers. 
Daar komt de werkdruk naar aanleiding van Corona bovenop. Dit zijn twee verschillende onderwer-
pen die een urgente oplossing behoeven. Collegevoorzitter Ten Dam erkent het probleem en geeft 310 
een toelichting op de initiatieven bij de UvA. 
 Onder leiding van Wilma de Munck loopt het project ‘Grip op Werkdruk’. Daarnaast wordt 
onder de noemer van de NPO (het Nationaal Programma Onderwijs) geld vrijgemaakt om nieuw 
personeel aan te nemen. Daarnaast wordt met het oog op politiek Den Haag en de onzekerheid over 
wat er in het in het regeerakkoord komt te staan, door de UvA alvast een garantie in de Begroting 315 
van 2022 ingebouwd ten behoeve van het aantrekken van nieuw personeel. Hierbij is het doel vaste 
contracten aan te bieden. De UvA heeft daarin in de afgelopen jaren stappen gemaakt. COR voorzit-
ter Van der Pol beaamt dat, maar geeft hierbij ook aan dat het aannamebeleid rond vast en tijdelijk 
personeel nogal per faculteit verschilt. Hij kondigt hierbij aan dat dit onderwerp voor de komende IV 
wordt geagendeerd. 320 
 COR-vicevoorzitter Grassiani citeert de gestelde vragen van COR-Commissie HRM voorzit-
ter, Charlotte Hille, omdat zij niet bij deze OV kon zijn. 
 
I “Werkdruk: hoe gaan we om met de werkdruk die de Covid periode heeft opgeleverd, er is wel 

 
1 Het Lokaal Overleg (LO) is het overleg tussen het College van Bestuur en de vakorganisaties als vertegenwoor-

digers van het universitaire personeel, verenigd in de UCLO (Universitaire Commissie voor Lokaal Overleg).  
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sprake van tijdelijke verlaging van de eisen, maar uiteindelijk wordt toch verwacht dat de verplichte 325 
output wordt gerealiseerd, wat doen we met de inspanningen die omzetten van on campus naar on-
line heeft opgeleverd, nu we weer on campus moeten doceren, of hybride? Komt daar een verlich-
ting van de uren-norm voor? Die was er nu alleen voor de jongere docenten, of het verschilde per 
afdeling” 
 330 
Rector magnificus Maex antwoordt dat gekeken wordt naar de gedane inspanningen in onderwijs en 
onderzoek. COR-vicevoorzitter Grassiani vraagt of dit ‘extra’ gecommuniceerd kan worden. Colle-
gevoorzitter Ten Dam geeft aan dat zij het antwoord over de afrekening van het totaalpakket onge-
veer een jaar eerder heeft gecommuniceerd.  
 335 
9. Het Huis van Sociale Veiligheid – stand van zaken 
- Brief COR 21u25 Instemming COR Reglementen Sociale Veiligheid 
 
II “Er is nadrukkelijk niet voor een loket dat doorverwijst gekozen. Hebben de verschillende orga-
nen wel een doorverwijsverplichting als een probleem bij een ander orgaan van het Huis van Soci-340 
ale Veiligheid hoort?” 

Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat zowel medewerkers als studenten de weg naar de Om-
budsfunctionaris, Samera Ouchene, goed weten te vinden en dat is goed nieuws. Soms is het ook een 
kwestie van enkel doorverwijzen. Vragen komen nu eerst bij de Ombudsfunctionaris terecht totdat 
de Coördinerend Vertrouwenspersoon er is. Het jaarverslag van de Ombudsfunctionaris a.i. Jacque-345 
line Schoone over de periode van de afgelopen 1,5 jaar, is bijna gereed en zal op korte termijn met 
de COR worden gedeeld. 
 COR-raadslid Schaap wil weten wat de laatste stand van zaken rond het externe meldpunt is.  
Collegevoorzitter Ten Dam antwoordt dat het externe meldpunt momenteel wordt geëvalueerd. De 
resultaten van dit externe meldpunt zullen bepalen of het externe meldpunt zal blijven. 350 
 
10. Rondvraag en sluiting 
COR-raadslid Kjos geeft aan dat zij recent een signaal heeft ontvangen dat de feedback van UvA-Q 
bij de beoordeling een rol speelt. Op een eerdere OV -afgelopen voorjaar/zomer- werd echter aange-
geven dat resultaten uit UvA-Q geen rol speelt bij de beoordeling van een docent door de leidingge-355 
vende. Zij vraagt om opheldering hierover. Collegevoorzitter Ten Dam geeft aan dat de feedback 
van UvA-Q bedoeld is als beoordeling van het onderwijs, maar niet ten behoeve van de personeels-
beoordeling is. COR-voorzitter Van der Pol en vicevoorzitter Grassiani bevestigen dit ook. In de OV 
wordt afgestemd dat bestuurssecretaris Wansink en ambtelijk secretaris Nagobi een eerdere brief van 
het CvB gericht aan decanen en onderwijsdirecteuren zullen opzoeken en delen met de COR (Actie-360 
punt CvB/COR, bestuurssecretaris Wansink en ambtelijk secretaris Nagobi, afgehandeld). 
 
COR-voorzitter Van der Pol dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 10:45 uur. 
 

De 200e Overlegvergadering vindt plaats op vrijdag 12 november COR 365 
14:30-15:30 uur, op locatie 

Openstaande actiepunten:  
OV 198-29-10-2021 
CvB: 

• COR-voorzitter Van der Pol geeft aan dat docenten en studenten juist wel de stand van zaken betreffende 
de luchtkwaliteit van de zaal waarin zij onderwijs geven c.q. volgen willen weten en vraagt of de COR 
overzichten kan ontvangen van de zalen die door middel van genoemde steekproeven zijn gemeten (Actie-
punt CvB). 

• COR-vicevoorzitter Grassiani heeft vragen over PLAN-software. Afgestemd wordt dat zij een e-mail zal 
voorbereiden voor na het zomerreces. COR-vicevoorzitter Grassiani geeft aan dat zij een e-mail over dit 
actiepunt heeft voorbereid. Ambtelijk secretaris Nagobi zal dit bericht op korte termijn delen met het CvB. 
(Het actiepunt loopt/ (Actiepunt CvB) 

 


