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Advies betreffende de Acceptable Use Policy medewerkers

Geacht College van Bestuur,

Middels deze brief reageert de Centrale Studentenraad (hierna: CSR) op uw instemmingsverzoek
(uw kenmerk: 2018-045484) betreffende de Acceptable Use Policy studenten (hierna: AUPS).
Daarnaast doet de CSR een advies ten aanzien van de Acceptable Use Policy medewerkers (hierna:
AUPM) toekomen.
De CSR stemt in met de AUPS. Hij waardeert het dat er mogelijkheden waren om met onder meer
Juridische Zaken in gesprek te treden en zo vroegtijdig het reglement te kunnen voorbereiden. Naar
aanleiding van deze gesprekken zijn er wijzigingen aangebracht aan de AUPS waarin de CSR zich
gehoord voelt. Volgens de CSR is het voorgelegde document een helder Reglement geworden dat op
gepaste wijze regels stelt aan studenten omtrent het gewenst gebruik van de ICT-faciliteiten van de UvA.

De CSR wil echter een punt van aandacht aanstippen. Dit punt betreft het nieuwe artikel 1.2 op
pagina 2, waarin het volgende staat:
'Ondanks de vrijheid van meningsuiting zijn er grenzen aan het toelaatbare. Neem de
goede omgangsvormen in acht. Hierbij geldt tevens ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe
dat ook een ander niet’.
Hoewel de CSR deze toevoeging waardeert, is hij van mening dat de bedoeling ervan niet duidelijk
genoeg is. Volgens de CSR is deze toevoeging er ingezet om rekening te houden met omgangsvormen
die niet getolereerd worden. Het is echter niet wenselijk om de regulering van dergelijke
omgangsvormen op rigide wijze in een reglement vast te stellen. De CSR begrijpt dit, maar is
tegelijkertijd van mening dat de toevoeging eerder verwarring dan helderheid creëert. De CSR stelt
daarom voor om in artikel 1.2 meer de nadruk te leggen op de contextuele aard van het in acht nemen
van omgangsvormen.

De volgende alinea betreft een advies over de Acceptable Use Policy medewerkers
Hoewel de CSR geen rechten heeft ten aanzien van de AUPM, merkt hij op dat er voldoende
aandacht moet worden besteed aan student-assistenten bij de praktische uitwerking van het
reglement. Zoals eerder vermeld in de reactie van de CSR op het instemmingsverzoek Privacybeleid
hebben student-assistenten een dubbele positie. Enerzijds zijn zij medewerkers en anderzijds zijn
zij studenten. De CSR adviseert wegens het bovengenoemde om duidelijk aan student-assistenten te
communiceren wat er van hun verwacht wordt, zodat ook zij verantwoord gebruik kunnen maken
van de ICT-faciliteiten van de UvA.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, ziet de CSR graag uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Pim van Helvoirt
Voorzitter CSR 17|18
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