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 Hoofdstuk I - Informatie over de onderzoekschool 

 Samenstelling van bestuur en commissies in 2021 

 naam directeur  prof. dr. Gerry Wakker (RUG) 

 bestuursleden  prof. dr. Irene de Jong (UvA, voorzitter); prof. dr. Teun Tieleman (UU, 
 vicevoorzitter), prof. dr. André Lardinois (RU), prof. dr. Marije Martijn (VU), 
 prof. dr. Onno van Nijf (RUG); prof. dr. Peter Van Nuffelen (UGent); prof. dr. 
 Antje Wessels (UL) 

 NB prof.dr. Irene de Jong heeft per 1 jan. 2022 de voorzittershamer aan Teun 
 Tieleman overgedragen, en de UvA wordt sinds 1 jan. 2022 vertegenwoordigd 
 door prof.dr. Caroline Kroon 

 onderwijscommissie  dr. Tazuko van Berkel (UL, voorzitter), dr. Nathalie de Haan (RU, 
 vicevoorzitter), prof. dr. Klaas Bentein (UGent), prof. dr. Jan-Paul Crielaard, dr. 
 Mark Heerink (UvA); dr. Albert Joosse (RUG), dr. Saskia Stevens (UU), dr. 
 Christina Williamson (RUG); Bart Blokland (UU, ReMA-vertegenwoordiger 
 tot sept. 2021), Kevin Hoogeveen (UvA, ReMa-vertegenwoordiger na 1 sept. 
 2021), Suzan van de Velde (UL, PhD-vertegenwoordiger) 

 onderzoeksraad  Coördinatoren van de onderzoeksgroepen en Anchoring Innovation Work 
 Packages 
 (  https://www.rug.nl/research/research-let/onderzoekscholen/oikos/research/rese 
 arch-groups  ); voorzitter is Peter van Nuffelen (UGent)  en Teun Tieleman (UU) 
 is vicevoorzitter 

 coördinatoren  Caroline van Toor (tot 1 sept. 2021), Evelien de Graaf (vanaf 1 sept. 2021), 
 Robin van Vliet 

 Participerende universiteiten 
 OIKOS  is  een  samenwerkingsverband  van  de  zes  universiteiten  in  Nederland  met  expertise  op  het 
 OIKOS vakgebied en één in België: 

 -  Radboud Universiteit 
 -  Rijksuniversiteit Groningen (RUG; penvoerder vanaf 2021) 
 -  Universiteit van Amsterdam (UvA) 
 -  Universiteit Gent (UGent) 
 -  Universiteit Leiden (UL) 
 -  Universiteit Utrecht (UU) 
 -  Vrije Universiteit Amsterdam (VU) 

 Missie onderzoekschool OIKOS 
 De missie is het bevorderen van de Klassieke Oudheidstudiën door landelijke samenwerking bij: 

 -  het  onderhouden  van  het  netwerk  voor  onderzoek  en  onderzoeksgerelateerd  onderwijs  op  het 
 gebied  van  de  Grieks-Romeinse  oudheid  en  die  van  het  Nabije  Oosten  en  de  receptie  van  deze 
 gebieden; 

 -  het bieden van interuniversitair onderwijs ten behoeve van de promotieopleidingen en 
 researchmasterprogramma’s  in  afstemming  met  de  graduate  schools  c.q.  de 
 onderzoeksinstituten van de deelnemende instellingen; 

 2 

https://www.rug.nl/research/research-let/onderzoekscholen/oikos/research/research-groups
https://www.rug.nl/research/research-let/onderzoekscholen/oikos/research/research-groups


 -  het  bevorderen  en  ondersteunen  van  landelijke  en  internationale  samenwerking  in  het 
 onderzoek, met als doel focus en massa te creëren en het vakgebied te profileren. 

 Het  realiseren  van  de  missie  wordt  door  de  onderzoekschool  afgestemd  met  de  graduate  schools  c.q. 
 de onderzoeksinstituten van de deelnemende instellingen. 

 Aantal leden (alleen met volledig lidmaatschap) 
 -  seniorleden:  103  (2020: 98; 2019: 138; 2018: 101) 
 -  postdocs:  40  (2020: 36; 2019: 36; 2018: 35) 
 -  promovendi:  81  (2020:  71;  2019:  73,  2018:  65),  zie  bijlage  1  voor  nieuwe  promovendi  in 

 2021 
 -  researchmasterstudenten:  128  (2020:  106;  2019:  144;  2018:  138),  zie  bijlage  2  voor  nieuwe 

 ReMA’s in 2021 
 NB:  In  2020  leek  het  aantal  leden  (evenals  het  aantal  geassocieerd  leden  en  belangstellenden)  te  zijn 
 teruggelopen,  maar  de  teruggang  kon  verklaard  worden  doordat  voorafgaand  aan  de  wisseling  van  het 
 penvoerderschap  per  jan.  2021  de  ledenadministratie  grondig  was  opgeschoond.  In  2021  zien  we  in 
 alle  categorieën  groei,  voor  een  groot  deel  toe  te  schrijven  aan  het  Anchoring  Innovation 
 Zwaartekracht project, voor een deel aan andere subsidies verworven door OIKOS leden. 

 Overige betrokkenen 
 Naast  onze  leden  staan  wij  ook  geassocieerd  leden  zoveel  mogelijk  toe  om  deel  te  nemen  aan  OIKOS 
 activiteiten.  Geassocieerd  leden  zijn  voornamelijk  seniorleden,  postdocs,  promovendi  en 
 researchmasterstudenten  die  ofwel  gepensioneerd  zijn  ofwel  verbonden  zijn  aan  een  universiteit 
 buiten  het  bovengenoemde  samenwerkingsverband.  Het  betreft  in  sommige  gevallen  ook  personen  die 
 OIKOS  als  tweede  onderzoekschool  hebben  aangemerkt.  Verder  bevat  deze  groep  een  groot  aantal 
 buitenpromovendi  (vooral  leraren  uit  het  middelbaar  onderwijs),  die  OIKOS  waar  mogelijk  aan 
 OIKOS  onderwijs-  en  overige  activiteiten  mee  laat  doen.  Enkelen  van  hen  zijn  vol  lid  geworden  op  de 
 voorwaarden overeengekomen met DLG in 2017 (eenmalige bijdrage van €500,-). 

 -  Geassocieerd seniorleden, inclusief postdocs:  97  (2020:  97; 2019: 126, 2018: 129) 
 -  Geassocieerd promovendi:  46  (2020: 46; 2019: 89, 2018:  88) 

 Tenslotte  heeft  OIKOS  een  groot  aantal  belangstellenden,  die  via  OIKOS  op  de  hoogte  worden 
 gehouden  van  wetenschappelijke  evenementen  op  het  gebied  van  de  Grieks-Romeinse  oudheid  en  die 
 van  het  Nabije  Oosten  en  de  receptie  van  beide  vakgebieden  in  Nederland.  De  groep  belangstellenden 
 is  zeer  gevarieerd  en  bestaat  onder  andere  uit  BA  en  MA  studenten  van  betrokken  opleidingen, 
 voormalige  researchmasterstudenten  die  (nog)  geen  promotieplaats  hebben  verworven, 
 geïnteresseerden van andere onderzoekscholen uit binnen- en buitenland, en leraren klassieke talen. 

 -  Belangstellenden:  120  (2020:  113; 2019: 184, 2018:  188) 

 Door OIKOS uitgekeerde ECs in kalenderjaar 2020 
 -  researchmasterstudenten: 616 EC  (2020: 523 EC; 2019: 313 EC) 
 -  promovendi: 2020: 159 EC (2020: 119 EC; 2019: 239 EC) 

 Researchmasterstudenten en promovendi worden geacht (minstens) 10 EC te behalen bij OIKOS. De 
 in 2021 behaalde ECs liggen redelijk in de lijn der verwachting op basis van de aantallen 
 researchmasterstudenten (128, tegenover 106 in  2020) en promovendi (81, tegenover 71 PhD’ers in 
 2020) binnen  OIKOS. 
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 Hoofdstuk  II  –  Overzicht  van  onderwijsactiviteiten  2021 
 en uitgereikte ECTS 

 Promovendi  en  researchmasterstudenten  kunnen  deelnemen  aan  twee  soorten  onderwijsactiviteiten:  de 
 cursussen  die  onderdeel  zijn  van  het  OIKOS-onderwijscurriculum  (voor  ECs)  en  de  bijeenkomsten 
 van  de  onderzoeksgroepen  van  OIKOS  (veelal  niet  voor  ECs).  Alle  aan  OIKOS  verbonden 
 promovendi  en  researchmasterstudenten  worden  geacht  deel  te  nemen  aan  het  onderwijsprogramma 
 voor ten minste tien EC (10 x 28 uur). Het aantal te verdienen EC varieert per onderwijsactiviteit. 

 Reflectie op het onderwijsaanbod in 2021 
 Het  onderwijs  dat  OIKOS  in  2021  verzorgde  voor  promovendi  en  researchmasterstudenten  en  de 
 aantallen  deelnemers  per  cursus  is  te  vinden  in  bijlage  3a  (voor  de  meest  actuele  informatie  zie 
 https://www.rug.nl/research/research-let/onderzoekscholen/oikos/phd/upcoming-courses  en 
 https://www.rug.nl/research/research-let/onderzoekscholen/oikos/rema/upcoming-courses  ).  Er  zijn 
 cursussen  die  OIKOS  zelf  organiseert  en  cursussen  die  aan  de  verschillende  universiteiten  verzorgd 
 worden  en  die  voor  de  OIKOS  studenten  een  toegevoegde  waarde  hebben.  OIKOS  co-financiert  deze 
 facultaire  cursussen  t.b.v.  OIKOS  researchmaster-  en  PhD-studenten  van  andere  instellingen.  De 
 financiën  worden  ingezet  voor  extra  activiteiten  binnen  de  cursus  en  eventuele  reiskosten,  inzet  van 
 een  gastcollege  binnen  de  module  ten  behoeve  van  de  OIKOS  doelgroep  (lokale  studenten  profiteren 
 hier ook van). 

 In  het  huidige  aanbod  is  vooral  gekozen  voor  die  onderwerpen  die  niet  in  universitaire 
 graduate  school  programma’s  aan  bod  komen  omdat  ze  daarvoor  te  specialistisch  zijn.  Het  gaat  daarbij 
 om  specialistische  vaardigheden  en  technieken  (epigrafie,  Myceens,  numismatiek),  seminar  over 
 methoden  en  technieken  (alternerend  met  geschiedenis  van  de  discipline),  extra  gelegenheid  tot 
 presenteren  (met  feedback  door  ervaren  vakreferenten  van  andere  dan  de  eigen  instelling)  en 
 loopbaanperspectieven.  Zoals  aangegeven  in  bijlage  3a  is  in  2021  een  aantal  cursussen  op  gewone 
 wijze  verzorgd;  andere  zijn  in  verband  met  de  corona  pandemie  online  verzorgd  of  uitgesteld.  De 
 activiteiten  worden  zoveel  mogelijk  verspreid  over  het  jaar,  waarbij  een  aantal  cursussen  alterneert 
 zodat zij eens in de twee jaar verzorgd worden. 

 In  de  OIKOS  onderwijscommissie  is,  met  enige  bezorgdheid,  in  december  2020  vastgesteld 
 dat  het  aantal  onderwijsactiviteiten  de  afgelopen  jaren  is  toegenomen,  met  als  gevolg  een  gemiddeld 
 dalend  aantal  deelnemers  per  cursus.  Samen  met  de  onderwijscommissie  is  in  2021  het  hele  aanbod 
 doorgelicht  en  zijn  aantal  voorstellen  uitgewerkt  om  het  jaarlijkse  aanbod  te  verkleinen  (bijv.  door 
 cursussen  vaker  alternerend  aan  te  bieden).  In  oktober  2021  heeft  de  eerste  ReMa  welcoming  event 
 plaatsgevonden  op  locatie.  De  ReMa  studenten  (oud  en  nieuw)  maken  zo  kennis  met  elkaar, 
 discussiëren  naar  aanleiding  van  twee  inhoudelijke  bijdragen  en  worden  geïnformeerd  over  wat 
 OIKOS  voor  hen  kan  betekenen.  Dit  was  zo  succesvol  dat  we  (ook  al  was  het  aanvankelijk  als 
 eenmalig  voorzien)  dit  event  in  het  programma  zullen  houden.  Ook  wordt  gewerkt  aan  een  nieuw 
 internationaal  seminar  met  de  Münster  School  of  Ancient  Cultures,  een  graduate  school  op  hetzelfde 
 terrein  van  de  Grieks  -  Romeinse  wereld  en  het  Antieke  Nabije  Oosten,  maar  met  complementaire 
 focuspunten.  Tenslotte  zijn  in  2021  twee  drukbezochte  online  seminars  georganiseerd  gewijd  aan  het 
 thema  inclusiviteit  van  de  oudheid  (‘Shared  Antiquity’)  in  onderwijs  en  onderzoek.  Dit  in  deze  tijd 
 relevante  thema  wordt  nu  in  meerdere  activiteiten  opgenomen  en  verder  voortgezet.  In  de  media  wordt 
 dit thema frequent opgepakt, ook door OIKOS leden (toegankelijkheid van het gymnasium etc.). 

 OIKOS  heeft,  net  als  in  2020,  zorg  besteed  aan  het  welbevinden  van  de  studenten:  organisatie 
 van  extra  online  bijeenkomsten  (Symposium/OIKODION  voor  PhDs  en  postdocs),  extra  navraag  naar 
 de  noden  en  wensen  van  de  PhD  studenten,  extra  mogelijkheid  voor  de  studenten  een  eigen, 
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 inhoudelijk,  programma  op  locatie  te  organiseren  (voor  de  ReMa  de  welkomstdag  in  oktober  2021, 
 voor  de  PhDs  een  schrijfweekend,  dat  uiteindelijk  in  febr.  2022  pas  kon  plaatsvinden).  Deze 
 activiteiten  zijn  ook  te  vinden  in  het  overzicht  van  activiteiten  op  de  website  (  georganiseerde  en 
 komende  activiteiten).  Tenslotte  is  besloten  in  2021  aan  het  onderwijsaanbod  een  webinar  ‘Presenting 
 (yourself)  Online’  toe  te  voegen  (26  maart  2021).  Vanaf  2022  zal  dit,  alternerend  met  de  Career 
 Seminar, elke twee jaar worden aangeboden, gewijd aan zowel online als op locatie presenteren. 

 Onderzoek in 2021 
 Behalve  onderwijs  voor  PhD-  en  research  masterstudenten,  speelt  OIKOS  een  belangrijke  rol  bij  de 
 coördinatie  van  het  onderzoek  op  het  gebied  van  de  Grieks-Romeinse  oudheid,  die  van  het  Nabije 
 Oosten  en  de  receptie  ervan  in  Nederland  en  Vlaanderen.  De  8  onderzoeksgroepen,  worden  geleid 
 door  jonge  onderzoekers  die  zelf  zijn  opgeleid  binnen  OIKOS.  Zij  hebben  onder  meer  de  in  bijlage  3b 
 opgenomen  bijeenkomsten  en  congressen  georganiseerd,  waarbij  alle  leden  van  OIKOS  welkom  zijn. 
 Aan  PhDs  en  research  masterstudenten  worden  hiervoor  geen  ECs  uitgekeerd,  tenzij  zij  een  wezenlijke 
 bijdrage,  zoals  een  lezing,  leveren.  Ze  verwerven  dan  max.  2  EC.  Wij  gaan  ervan  uit  dat  zij  intrinsiek 
 gemotiveerd  (moeten)  zijn  om  aan  (sommige  van)  deze  activiteiten  deel  te  nemen  (en  door  hun 
 promotor  of  supervisor  daartoe  gestimuleerd  worden).  Daarnaast  hebben  de  Work  Packages  van  het 
 zwaartekrachtprogramma  Anchoring  Innovation  ook  verschillende  activiteiten  georganiseerd,  waarbij 
 eveneens  alle  leden  van  OIKOS  welkom  zijn;  deze  activiteiten  staan  daarom  ook  in  bijlage  3b 
 opgenomen. 
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 Hoofdstuk III - Overige mededelingen 

 Het  jaar  2021  was  het  eerste  jaar  van  het  penvoerderschap  van  Groningen,  gekenmerkt  door  grote 
 continuïteit  met  een  aantal  veranderingen  en  vernieuwingen  in  het  onderwijsprogramma.  Al  met  al 
 was 2021 een goed jaar, al was opnieuw de invloed van de corona-pandemie groot. 

 Eind  2021  hebben  OIKOS  (penvoerende  faculteit)  en  de  Graduate  School  van  de  Universiteit 
 Gent  een  nieuwe  samenwerkingsovereenkomst  getekend,  zodat  in  2022-2026  deze  vruchtbare 
 samenwerking kan worden voortgezet. 

 In  Groningen  zal  OIKOS  meedoen  met  de  facultaire  onderzoeksvisitatie  in  2022  (over  de 
 periode  2018-2021).  Mede  met  het  oog  daarop  heeft  OIKOS  de  Internationale  Adviesraad  nieuw  leven 
 ingeblazen  door  zes  nieuwe  internationaal  erkende  experts  te  benoemen  en  bij  OIKOS  te  betrekken 
 (  https://www.rug.nl/research/research-let/onderzoekscholen/oikos/about/organization  ).  In  2021  zijn 
 OIKOS  directeur  en  adviesraad  twee  keer  (digitaal)  bijeen  geweest,  deels  in  bijzijn  van  een 
 vertegenwoordiger  van  het  OIKOS  bestuur.  In  één  bijeenkomst  is  de  concept  zelfevaluatie  voor  de 
 onderzoeksvisitatie besproken.. 

 OIKOS  kent  een  lange  traditie  van  samenwerken  zoals  mag  blijken  uit  de  toekenning  van  de 
 Zwaartekrachtsubsidie  Anchoring  Innovation  (2017-2027)  dankzij  de  samenwerking  tussen  diverse 
 OIKOS  leden  en  faculteiten  (zie:  https://anchoringinnovation.nl  .).  De  midterm  review  van  Anchoring 
 Innovation  is  inmiddels  succesvol  afgerond.  De  verbinding  tussen  Anchoring  Innovation  en  OIKOS  is 
 sterk.  Alle  deelnemers  aan  Anchoring  Innovation  zijn  lid  van  OIKOS  en  Anchoring  Innovation  PhDs 
 nemen  deel  aan  het  OIKOS  onderwijsprogramma.  De  onderzoeksgroepen  van  Anchoring  Innovation 
 informeren en werken nauw samen met de OIKOS onderzoeksgroepen. 

 OIKOS  profiteert  ook  van  kleine  en  grote  subsidies  van  individuele  leden  zoals  in  2021  NWO 
 VIDI  (T.  van  Berkel);  VICI  (L.  de  Jong);  NWA  (S.  Stevens);  ERC  consolidator  grant  UGent  (A. 
 Cuomo).  Deze  subsidies  zijn  belangrijk  ook  voor  OIKOS,  omdat  ze  PhD  posities  met  zich  mee 
 brengen. 

 OIKOS  is  hét  platform  voor  onderwijs-  en  onderzoeksamenwerking  in  Nederland  (en 
 Vlaanderen).  OIKOS  verzamelt  onderwijs-  en  onderzoeksactiviteiten  van  de  diverse  instellingen  en 
 kondigt  deze  aan;  het  houdt  een  online  kalender  van  alle  activiteiten  in  het  domein  van  de  oudheid  in 
 Nederland  en  Vlaanderen  bij.  OIKOS  participeert  ook  in  de  jaarlijkse  Week  van  de  Klassieken, 
 gecoördineerd  door  het  Rijksmuseum  van  Oudheden  in  Leiden  en  Tresoar  in  Leeuwarden,  en  werkt 
 nauw samen met de Vereniging Classici Nederland (VCN). 

 Het  vakgebied  van  de  oudheid  kende  dit  jaar  de  volgende  vier  nieuwe 
 hoogleraarsbenoemingen:  Casper  de  Jonge  (hoogleraar  Grieks  UL),  Daniëlle  Slootjes  (hoogleraar 
 Oude  Geschiedenis  UvA),  Felix  Budelmann  (hoogleraar  Classics  RUG)  en  Andrea  Cuomo  (hoogleraar 
 Linguïstiek  UGent).  Helaas  heeft  OIKOS  op  15  december  afscheid  moeten  nemen  van  een  van  de 
 grondleggers  van  OIKOS,  Harm  Pinkster  (UvA).  Zijn  betekenis  voor  de  studie  van  de  oudheid,  en  de 
 Latijnse Taalkunde in het bijzonder is van onschatbare waarde. 

 Tenslotte  hebben  verschillende  leden  van  OIKOS  bijzondere  prijzen  en  erkenningen  gekregen: 
 Miguel  John  Versluys  (UL)  is  benoemd  tot  lid  van  de  KNAW,  Tazuko  van  Berkel  (UL)  van  de  Jonge 
 Academie,  Lieve  van  Hoof  (UGent)  werd  laureaat  van  de  Koninklijke  Vlaamse  Academie  van  België 
 voor  Wetenschappen  en  Kunsten  (binnen  de  humanities).  In  oktober  werd  Henk  Versnel  (emeritus 
 hgl.UL)  benoemd  tot  Ridder  in  de  Orde  van  de  Nederlandse  Leeuw.  Deze  zelfde  eer  viel  ook,  twee 
 maanden  voor  zijn  overlijden,  Harm  Pinkster  (emeritus  hgl.  UvA)  ten  deel.  Zelf  heeft  OIKOS  de 
 OIKOS  publieksprijs  2021  toegekend  aan  Eric  Moormann  (RU).  De  jury  roemde  hem  om  zijn 
 "indrukwekkende  wetenschappelijke  carrière"  en  om  het  feit  dat  hij  zich  "al  decennialang 
 onvermoeibaar en met groot succes inzet voor de promotie van de klassieken bij een breed publiek." 
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 Hoofdstuk IV - Financiële verantwoording 

 Zie  bijlage 4  voor de gedetailleerde begroting en  realisatie van 2021 en de begroting van 2022. Hier 
 volgen de hoofdlijnen: 

 Financiën 2021  Financiën 2022 
 Begroo 

 t  Reëel  Begroo 
 t 

 Uitgaven totaal  112,05 
 0  69,436  Uitgaven totaal  114,55 

 0 

 Uitgaven  109,05 
 0  63,209  Uitgaven  114,55 

 0 

 Budget 2398006 
 (personeel/immaterieel)  44,000  37,660  Budget 2398006  44,000 

 Budget  65,050  25,549  Budget  70,550 
 Onderzoeksgroepen  16,000  2,342  Onderzoeksgroepen  15,600 
 OIKOS-cursussen  31,700  14,576  OIKOS-cursussen  23,000 
 Externe cursussen  11,500  4,074  Externe cursussen  12,000 
 Reisbudge�en  2,250  350  Reisbudge�en  2,500 
 Prijzen  600  1,000  Prijzen  4,100 
 Overig  3,000  3,207  Overig  13,350 

 Inkomsten (2398008)  88,800  91,900  Inkomsten (2398008)  88,300 

 Resultaat  -20,250  28,691  Resultaat  -26,25 
 0 

 Reserveposi�e 31-12-2020  46,682  62,747  Reserveposi�e 31-12-2021  97,665 

 Naheffingen 2021  3,000  6,227  (Verwachte) Naheffingen 2021  6,227 

 Resultaat minus naheffingen  -27,410  34,918  Resultaat minus naheffingen  -20,02 
 3 

 Reserveposi�e 31-12-2021  23,432  97,665  Reserveposi�e 31-12-2021  77,642 

 Terwijl de reserve in 2020 door de corona pandemie al fors was toegenomen is dit in 2021 verder 
 opgelopen, zeker ook toen een aantal grotere evenementen die gepland waren voor eind 2021 door de 
 nieuwe lockdown zijn doorgeschoven naar 2022 (Katwijk symposium, PhD schrijfweekend). De 
 reserve van €62.929 (2020) is opgelopen naar € 97.665 (2021). 

 Zoals  de  realisatie  laat  zien  hebben  de  onderzoeksgroepen  weinig  geld  uitgegeven  (€  2342  in 
 plaatst  van  de  begrote  k€16).  Er  zijn  weliswaar  veel  activiteiten  geweest  zoals  aangegeven  in  bijlage 
 3b  ,  maar  die  hebben  meestal  online  plaatsgevonden.  De  uitgaven  bij  de  OIKOS  cursussen  en  externe 
 cursussen  laten  zien  dat  sommige  op  locatie  hebben  kunnen  plaatsvinden,  andere  niet.  Het  begrote 
 reisbudget  van  €2250  is  eveneens  nauwelijks  benut  gezien  de  reisbeperkingen  (uitgegeven  €350).  Bij 
 inkomsten  en  uitgaven  is  nieuw  opgenomen  de  post  Geschiedenis  van  OIKOS.  OIKOS  laat  deze 
 schrijven  ter  gelegenheid  van  de  viering  van  het  25  jarig  bestaan  in  2024  gerekend  vanaf  de  eerste 
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 ECOS  erkenning  op  1  januari  1999.  Universiteitsfondsen,  KNAW,  het  programmabureau  Duurzame 
 Geesteswetenschappen,  Anchoring  Innovation  en  leden  hebben  hiervoor  een  bijdrage  geleverd.  In 
 totaal  wordt  voor  het  schrijven  van  de  geschiedenis  in  drie  jaar  tijd  10.000  euro  begroot;  de  eerste 
 €3100 euro is hiervan betaald. 

 In  2022  gaat  OIKOS  ervan  uit  dat,  zeker  vanaf  maart,  de  meeste  geplande  activiteiten  gewoon 
 doorgang  gevonden  hebben,  resp.  zullen  vinden,  met  een  inhaalslag  door  het  plaatsvinden  van  een 
 aantal  uitgestelde  evenementen  (zie  post  ‘uitgestelde  evenementen’  onder  ‘Overig’).  Daarbij  blijkt  dat 
 het  in  toenemende  mate  lastig  is  in  universiteiten  zalen  te  reserveren  gezien  de  hoge  bezettingsgraad  in 
 de  universiteitsgebouwen.  Er  moet  dan  uitgeweken  worden  naar  commerciële  partijen  die  veelal 
 duurder zijn. OIKOS verwacht in 2022 €26.250 in te lopen op de reserve. 

 In  2023-2024  voorzien  we  ook  de  organisatie  van  een  aantal  duurdere  cursussen: 
 Internationale  promovendidagen  in  Nederland  (2024),  Masterclass  in  Rome  (2023),  Seminar  Münster  - 
 OIKOS  in  Nederland  (2023  of  2024),  viering  van  het  jubileum  in  2024  (wellicht  samen  met  de 
 OIKOS-dag),  organisatie  van  symposium  met  Scandinavische  onderzoekers  in  2023.  Tevens 
 verwachten  we  dat  OIKOS  leden  de  komende  periode  wellicht  een  groter  beroep  zullen  willen  doen  op 
 het  reisbudget  dan  normaal.  Tenslotte  willen  we  met  het  OIKOS  bestuur  bespreken  of  een  verhoging 
 van  de  onderwijsbudgetten  in  verband  met  de  hoge  inflatie  en  stijgende  locatietarieven  aan  de  orde  is. 
 Er  wordt  op  deze  manier  gestreefd  naar  afbouw  van  de  reserve  van  de  begrote  k€77  voorzien  eind 
 2022,  naar  k€50  eind  2023  en  k€20  eind  2024.  Gezien  alle  onzekerheden  over  de  ontwikkeling  van  de 
 corona  situatie  en  inflatieontwikkeling  is  een  preciezere  prognose  lastig  te  maken  maar  de  begroting 
 2023 en 2024 zal op deze wijze worden opgesteld. 
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 Hoofdstuk V – Reflectie, vooruitblik en meerjarenplan 

 De onderzoekschool OIKOS zal, samenvattend, globaal dezelfde soort activiteiten blijven aanbieden 
 in de komende drie jaar. Gezien het grote aanbod, zal steeds door de onderwijscommissie geëvalueerd 
 blijven worden of álle activiteiten in dezelfde frequentie gehandhaafd zullen worden, en of er, 
 anderzijds, hiaten in het aanbod zijn. 

 OIKOS streeft ernaar de nu opgebouwde reserve in de periode 2022-2024 af te bouwen tot er 
 een reservepositie overblijft van max.  €20.000. In hoofdstuk IV zijn hier voorstellen voor gedaan. Een 
 echt meerjarenplan opstellen is op dit moment lastig in verband met de onzekerheden rond de corona 
 pandemie, de ontwikkeling van de huurprijzen van locaties - nu fysieke bijeenkomsten weer mogelijk 
 zijn-, en de hoogte van de inflatie de komende jaren. 

 OIKOS heeft de afgelopen periode de meeste taken die in artikel 3 van de gemeenschappelijke 
 regeling staan uitgevoerd door zelf cursussen aan te bieden, door lokaal en landelijk aanbod af te 
 stemmen en bekend te maken, door (inter)nationale samenwerking van onderzoekers op het vakgebied 
 te bevorderen en ondersteunen (dit lukte door de online mogelijkheden goed) en door als 
 aanspreekpunt voor alle disciplines in het vakgebied te functioneren.  Het afgelopen jaar is het door de 
 reisbeperkingen niet mogelijk gebleken de internationale mobiliteit van PhDs en research master 
 studenten te stimuleren, maar vanaf maart 2022 lijkt dit weer mogelijk. Waar mogelijk en nodig is 
 afstemming gezocht met de graduate schools c.q. de onderzoeksinstituten van de deelnemende 
 instellingen. OIKOS is voornemens dit op vergelijkbare wijze in 2022 en later voort te zetten. 

 OIKOS zal evenals de andere scholen onder Gronings penvoerderschap in het najaar van 2022 
 gevisiteerd worden in het kader van de facultaire onderzoeksvisitatie. De voorbereidingen zijn in volle 
 gang, waarbij het coördinaat en de directeur zich gesteund weten door de internationale adviesraad, het 
 bestuur, de onderwijscommissie en onderzoeksraad. Vele leden van deze gremia hebben de concept 
 zelfevaluatie gelezen en becommentarieerd. OKOS heeft er vertrouwen in goed voorbereid de visitatie 
 in te gaan. 
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