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AGENDA 
 20 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Mededelingen 
3. Sociale veiligheid binnen de UvA 
4. Rondvraag en sluiting 
 25 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Aanwezig: E. Brouwer, D. Donner, N. Edwards, E. Grassiani, C. Hille, H. Kjos, R. Huygens, E. 
Pasman, G. van der Pol (Voorzitter), P. Rodenburg, M. Sanders, , T. Walstra, N. Nagobi (Ambtelijk 
Secretaris)  
 30 
Afwezig met bericht: M. Sluijs, C. Kleverlaan (Vicevoorzitter) , O. van Tubergen 
Afwezig zonder bericht: - 
 
VERSLAG 
 35 
1. Opening en vaststelling agenda 

• Voorzitter Van der Pol opent de vergadering om 09.33 uur en heet iedereen welkom. De 
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Mededelingen  40 
• Voorzitter Van der Pol deelt mee dat de GV deze week een adviesverzoek inzake de Mid-

term review kwaliteitsafspraken van het college heeft ontvangen en kondigt aan dat het ad-
viesverzoek op de agenda staat voor de GV van d.d. 26 juni 2020. 

• Voorzitter Van der Pol deelt mee dat de er bij de verkiezingen van de CSR sprake was van 
groot beveiligingslek in de stemapp. Dit nieuwsbericht staat in de Folia1 en zal ook in de GV 45 
van d.d. 26 juni 2020 worden besproken, kondigt Voorzitter Van der Pol aan. 
 

3. Sociale veiligheid binnen de UvA 
De COR heeft voor dit deel van het verslag de vertrouwelijkheid ingeroepen. De COR heeft 
ingestemd met de vertrouwelijkheid van de bespreking van dit agendapunt. 50 
 
 
 

 
1 https://www.folia.nl/actueel/138871/uitslag-verkiezingen-studentenraden-uitgesteld-na-beveiligingslek  
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4. Rondvraag 
Voorzitter Van der Pol sluit de spoed IV af door aan te geven dat de COR extra veel werk te doen 55 
heeft de komende dagen, nu in de IV is afgestemd dat COR begin volgende week een ongevraagd 
advies2, twee persberichten, voor de Folia3 en de NRC,  en een statement van de COR4 zal doen 
uitgaan n.a.v. de gevoerde discussie over de in opspraak geraakte docent bij de opleiding 
Conservering en Restauratie van de Faculteit der Geesteswetenschappen. 
 60 
Het laatste deel van het spoeddebat is organisatorisch van aard, in die zin dat wordt afgestemd met 
de raadsleden hoe het hiervoor geschetste plan van aanpak inzake Sociale veiligheid aan de UvA 
moet worden aangepakt. Leden van de Commissie Communicatie en de Commissie HRM van de 
COR zullen deze gestelde doelen uitvoeren.  
 65 
Voorzitter Van der Pol bedankt allen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 11.32 uur.  

 
Openstaande actiepunten 

• N.v.t. (dit spoed debat ging enkel over Sociale veiligheid aan de UvA) 
 

 
 

 
2 https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-
ondernemingsraad/adviezen/adviezen.html  
3 https://www.folia.nl/kort  d.d. 24 juni 2020 
4 https://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/beleid-ondersteuning-medezeggenschap/centrale-
ondernemingsraad/actueel/statement-cor-de-cor-is-geschokt-over-weer-een-extreem-geval-van-sociale-
onveiligheid-aan-de-uva.html?origin=KuJDUY19Qge3oKTfJBRpbQ  
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