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Negatief advies instellen Venture Lab Humanities/voortzetten pilot Venture Lab Humanities

Geachte decaan, beste F red,

De Faculta ire S tudentenraad van de Faculte it de r G eesteswetenschappen (FSR FG w) ontving op
25 septembe r de evaluatie en het position paper van Venture Lab Humanities. Naar aanleiding
hie rvan heeft de FSR FG w op 10 oktobe r een gesprek gehad met G era rd Nijs ten. Ook tijdens de
overlegvergadering van 10 oktobe r is gesproken over Venture Lab Humanities. Hie rna heeft op
11 oktober nog een vervolgafspraak plaatsgevonden me t G era rd Nijs ten. Op basis van
bovengenoemde stukken adviseert de FSR FG w negatief op het ins tellen van Venture Lab
Humanities en daarmee het voortze tten van de pilot Venture Lab Humanities. De FSR FGw heeft
in de gesprekken een heel ander beeld van Venture Lab Humanities gekregen dan uit he t
position paper waarop zijn negatieve advies voora l gebaseerd is . De FSR FG w wil hie rbij we l
benadrukken dat hij de gesprekken als pos itie f heeft erva ren en hie rdoor een heel ander beeld
van Venture Lab Humanities heeft gekregen dan uit het position paper naar voren kwam. De FSR
FG w licht in deze brief g raag toe waarom hij negatief adviseert op het plan zoals het aan hem is
voorgelegd in het position paper.
Uit het position paper krijg t de FSR FG w het idee dat Venture Lab Humanities zich wil richten op
een bepaald soort valorisatie, waar de FSR FG w nie t achte r s taat. De FSR FG w vindt het
assis te ren bij het opze tten van een onderneming, het soort valorisatie zoals in het position
paper naar voren komt, geen verantwoordelijkhe id van de faculte it. De FSR FG w rekent he t
vergaren van wetenschappelijke kennis, het geven van onderwijs en het creëren van een
academische gemeenschap tot de ke rnta ken van de faculte it. De FSR FG w begrijpt dat de

faculte it zich naast deze ke rntaken ook me t valorisatie bezighoudt, maar vindt dat slechts
wenselijk zolang hie r een nauwe definitie van valorisatie wordt gehanteerd. Daarin is
valorisatie het in goede banen le iden van de omze tting van wetenschappelijke kennis me t
maatschappelijke re levantie in concrete maatschappelijke toepassingen en dus nie t he t
aanjagen van maatschappelijk re levante onde rzoeksactivite iten. De FSR FG w is zich ervan
bewus t dat valorisatie ook een activite it van de faculteit is . De FSR FG w begrijpt onde r
valorisatie dat de faculte it erop toezie t dat, wanneer dat mogelijk is, de kennis die
we tenschappelijk onderzoek oplevert ook daadwe rke lijk wordt gebruikt. Voor de FSR FGw pas t
Venture Lab Humanities zoals het is gepresenteerd in het position paper hie r nie t bij.
He t plan voor de voortze tting van Venture Lab Humanities is bovendien voor de FSR
FG w bij lange na niet overtuigend. Ten eers te wil de FSR FG w opme rken dat veel opme rkingen
van de evaluatiecommiss ie nie t zijn meegenomen in het uite indelijke plan. Zo schrijft de
commiss ie dat het einddoel te res tric tief is en geeft de commiss ie aan waar het om zou moeten
gaan: ‘He t gaat om de vaardigheden die een student opdoet.’ (pagina 2). De FSR FG w zie t deze,
en andere, belang rijke opme rkingen van de evaluatiecommiss ie nie t te rug in het uite indelijke
plan. De FSR FG w vindt het zeer kwa lijk dat het inzicht van een dergelijke commiss ie niet wordt
meegenomen in een plan zoals gepresenteerd in het position paper. D it is mede omdat de FSR
FG w nie t s taat achte r de nadruk op onde rneme rschap die in Venture Lab Humanities zeer
duidelijk aanwezig lijkt op de manie r waarop het wordt gepresenteerd in het position paper.
Zoa ls ook al duide lijk we rd in zijn ongevraagde advies van 30 septembe r 2016, zie t de FSR FG w
een groot ve rschil tussen studenten helpen de vaardigheid om ‘onde rnemend te zijn’ op te doen
en studenten onders teunen in het s ta rten van een onde rneming (onderneme rschap aanleren).
Ten tweede zet de FSR FG w vraagtekens bij de grote waarde die wordt toegekend aan
Venture Lab Humanities voor de profile ring van de FG w. De FSR FG w vindt nie t dat Venture Lab
Humanities op een pos itieve manie r zal bijdragen aan het profie l van de faculte it. He t profie l
van Venture Lab Humanities, zoals gepresenteerd in het position paper, waar men ‘ideeën voor
het s ta rten van een eigen bedrijf of organisatie of een bestaan als zzp’e r’ kan opdoen, is voor de
FSR FG w geen waardevolle toevoeging aan het profie l van de faculte it.
Op pagina 11 van het Faculta ir S tra tegisch Plan 2015-2020 wordt gezegd dat ‘He t
Venture -lab zal worden gefinancie rd vanuit exte rne middelen en me t behulp van ACE
(Ams te rdam Centre for Entrepeneurship)’. He t Venture Lab moet volgens het Faculta ir
S tra tegisch Plan dus uit exte rne middelen worden betaald en nie t vanuit de faculte it. Afgelopen
jaa r gaf G era rd Nijs ten in zijn ma il van 26 september 2016 aan dat het ging om het bekos tigen
van de pilot en nie t van Venture Lab Humanities zelf. D it jaar is dat nie t het geval, het gaat nu
om Venture Lab Humanities zelf. De FSR FG w vindt dat Venture Lab Humanities, zoals
gepresenteerd in het position paper, nie t vanuit de faculte it betaald moet worden. De FSR FG w
heeft begrepen dat de faculteit vanuit faculta ir geld wil bijdragen, omdat exte rne partijen ook
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inves te ren in Venture Lab Humanities. De FSR FG w vindt dit geen reden om Venture Lab
Humanities uit faculta ir geld te bekostigen.
Ve rde r wil de FSR FG w u erop wijzen dat de pilot Venture Lab Humanities werd
uitgevoerd om te onderzoeken of e r vraag is naar een Venture Lab op de FG w. Uit de evaluatie
haalt de FSR FG w dat ‘s tudenten re la tief onde rve rtegenwoordigd’ wa ren. Als uit een pilot
waarin de vraag naar Venture Lab Humanities wordt getest, blijkt dat er re la tief we inig vraag is
vanuit s tudenten, beschouwt de FSR FG w de pilot als niet geslaagd. De FSR FG w vindt dat pilots
die nie t s lagen zeke r nie t zouden moeten worden doorgezet.
Ve rde r betreurt de FSR FG w het dat het bestaans recht van Venture Lab Humanities
nie t bevraagd lijkt te zijn. Volgens de evaluatie is voortze tting van Venture Lab Humanities een
pos itie f idee, omdat e r ‘een schat aan ervaring is opgedaan’. Volgens de FSR FG w is opgedane
erva ring nie t een reden om een initia tief door te ze tten, het gaat erom dat de opgedane ervaring
pos itie f moet zijn. Hie rmee blijft de vraag over het voortze tten van Venture Lab Humanities op
basis van de pilot voor de FSR FG w onbeantwoord. De tweede vraag van de evaluatie gaat
voora l over tips en vragen over de toekoms t. Ook hie rbij wordt het (nut van het) bestaan van
Venture Lab Humanities niet in twijfe l getrokken. Er wordt uit de evaluatie onvoldoende
duidelijk wa t de pilot precies heeft opgeleverd aan kennis, erva ring, en/of vaardigheden die
voor s tudenten re levant en nuttig zijn.
De FSR FG w adviseert dus negatief op het voortze tten van Venture Lab Humanities, zoals
gepresenteerd in het position paper. De FSR FG w vindt het echte r belangrijk om op te me rken
dat hij in het gesprek me t Gera rd Nijs ten een heel ande r beeld van Venture Lab Humanities
heeft gekregen. In gesprekken bleek Venture Lab Humanities niet (alleen) een plek waar
ondernemingen

kunnen

worden

opgezet,

maar

bleek

het

ook

een

plek

waar

geesteswetenschappers te recht kunnen voor hulp bij het presente ren/gebruiken van hun
onderzoeks resulta ten voor een breder publie k. Deze invulling past meer bij hoe de FSR FG w de
valorisatie -taak van de faculte it zie t. De FSR FG w wil hierbij we l opme rken dat hij het als
ke rntaak van de unive rs ite it acht, dat zij een plek biedt voor onde rzoek dat nie t noodzakelijk op
deze manie r te valoriseren is . Deze taak acht de FSR FG w ook van grote r belang dan valorisatie .
Als het bovengenoemde inderdaad schets t hoe er invulling zal worden gegeven aan Venture
Lab, is er in de voorgegane (schrifte lijke ) communicatie naar de FSR FG w toe een foutie f beeld
van Venture Lab Humanities gegeven, wat de FSR FG w bezwaarlijk vindt.
Ve rde r bleek dat Venture Lab Humanities nie t van plan is, zoals het position paper
suggereerde, om banden aan te gaan met bedrijven. De ‘exte rne stakeholde rs ’ die bij Venture
Lab Humanities worden betrokken, bleken mensen te zijn die op pe rsoonlijke tite l bijvoorbeeld
workshops komen geven. Verde r bleek dat e r geen geld hoeft te worden betaald door de
deelneme rs, wat geldt voor alle activite iten die Venture Lab Humanities aanbiedt. De FSR FG w
vindt dit pos itie f.
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Voorgaande punten zouden wa t de FSR FG w betreft veel duidelijke r uit het position
paper naar voren moeten komen. De FSR FG w betreurt dat dat nie t eerde r is gebeurd, omda t hij
dan op de door G era rd geschets te invulling van Venture Lab Humanities had kunnen adviseren.
De FSR FG w denkt dat het belangrijk is dat het position paper alsnog wordt aangepast. Ook
benadrukt de FSR FG w dat de concrete invulling van Venture Lab Humanities in hoge mate
afhanke lijk is van degene die aan het hoofd van Venture Lab Humanities staat. De FSR FG w
denkt dat iemand in die pos itie nie t de in het position paper gepresenteerde variant van Venture
Lab Humanities moet uitdragen.
Conclude rend s telt de FSR FGw dat de pilot Venture Lab Humanities nie t is geslaagd, dat hij nie t
achte r het schrifte lijk gepresenteerde plan voor Venture Lab Humanities staat en dat een
Venture Lab Humanities, zoals gepresenteerd in het position paper, übe rhaupt nie t de
verantwoordelijkhe id is van de faculte it.
Namens de FSR FG w,

Emma Ka t
Voorzitter FSR FGw
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