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Verhuisplannen en bètasamenwerking 

Geachte voorzitters, 

Graag reageren wij op uw brief over de bètasamenwerking van 16 januari jl. en de daaruit volgende 
locatiekeuze voor een deel van de opleidingen. Wij willen allereerst onze waardering uitspreken voor 
uw brief. Hieruit getuigt een grote betrokkenheid bij de toekomst van de universiteiten, de faculteiten 
en de opleidingen. Wij vinden uw inbreng belangrijk en willen daarover graag met u in gesprek. De 
door u uitgesproken zorgen zijn relevant en begrijpelijk. Omdat een deel van de vragen en 
opmerkingen betrekking heeft op facultaire onderwerpen, is deze reactie mede namens de decanen 
van FEW/FALW-VU en FNWI-UvA. 

We volgen in de beantwoording de puntsgewijze indeling van uw brief. In de bijlage treft u een 
overzicht aan van notities die in deze brief worden aangehaald voorzien van een web link. Dit betreft 
dan vooral de inhoudelijke argumentatie die is ingegeven vanuit de faculteiten en toegespitst is op 
verbetering van de onderwijskwaliteit en een complementaire verrijking. Voor wat betreft de 
huisvestingsgevolgen van de voorgetelde locatiekeuze blijven de colleges binnen de afgesproken 
huisvestingskaders van respectievelijk VU en UvA. 

Kwaliteit van onderwijs 
Anders dan u suggereert is de bètasamenwerking niet uitsluitend ingegeven door wensen vanuit het 
onderzoek. Een aantal van de meest concrete vormen van samenwerking, zoals de zes Joint Degrees 
heeft juist betrekking op het onderwijs. De keuze voor de onderwijssamenwerking is gemaakt op 
basis van inhoudelijke en kwalitatieve overwegingen. Locatiekeuze is niet bepalend geweest voor de 
onderwijssamenwerking. 

De plannen voor het onderwijs in de informatiewetenschappen zijn eveneens sterk inhoudelijk 
gedreven. Verkenningscommissie 2 voor het IW-onderwijs heeft het onderwijsportfolio in kaart 
gebracht en de samenwerkingsstrategie geformuleerd. Aansluitend hierop heeft Verkennings 
commissie 3 het gewenste portfolio voor de bachelor opleidingen onderzocht. Daarbij is op grond 
van inhoudelijke overwegingen aangegeven voor welke opleidingen op dit moment samenwerking 
meerwaarde heeft en voor welke opleidingen dit (nog) niet het geval is. Recent is een curriculum 
commissie gestart voor de opleidingen 'Informatiekunde' (UvA), 'Lifestyle Informatics' (VU), 
'Informatie, Multimedia en Management' (VU), het cluster waarvoor volgens de verkennings 
commissie twee gemeenschappelijke, maar gedifferentieerde opleidingen ontwikkeld zouden moeten 
worden. In elk van bovengenoemde commissie waren/zijn studenten vertegenwoordigd. 
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De kwaliteit en studeerbaarheid van de opleidingen mogen en zullen door de verhuizing niet omlaag 
gaan. Samenwerking op een nieuwe locatie biedt kansen om bestaande problemen op te lossen 
(bijvoorbeeld beschikbare capaciteit en expertise staf, nieuwe experimentele faciliteiten, bredere 
keuzemogelijkheden). De onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleidingen is en blijft 
uitgangspunt. De kwaliteit en studeerbaarheid van alle betrokken opleidingen is bij beoordelingen 
altijd in orde gebleken. De kwaliteit van het onderwijs wordt gemonitord door de evaluaties, 
gesprekken, midterm reviews, visitatie- en accreditatieprocessen. Afspraak is dat bij de Joints de 
penvoerende instelling verantwoordelijk is voor de kwaliteitszorg, bij Single Degree opleidingen de 
instelling waar de opleiding onder valt. Beide universiteiten hebben de instellingstoets kwaliteitszorg 
(ITK) goed doorlopen, wat betekent dat volgens de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
(NVAO) het systeem van kwaliteitszorg bij zowel UvA als VU goed in elkaar zit. 

Een belangrijke randvoorwaarde is dat de bachelor opleidingen pas worden verhuisd als zij tot een 
gemeenschappelijke opleiding zijn omgevormd, of de UvA- en VU-opleidingen in voldoende mate 
onderscheidend zijn zoals hieronder nader wordt beschreven. Toepassing van deze randvoorwaarde 
leidt er toe dat de faculteiten zullen voorstellen de FNWl-bachelors gefaseerd te verhuizen, en pas 
als aan deze voorwaarden is voldaan. 
Voor de bacheloropleidingen betekent dat - gezien het advies van de verkenningscommissie - voor 
Informatiekunde wordt ingezet op een start op de VU campus - cq. Zuidas - per september 2019. De 
andere bachelor opleidingen (Kunstmatige Intelligentie, Informatica) zullen pas verhuizen als aan 
bovenstaande randvoorwaarden is voldaan, en er bovendien adequate oplossingen m.b.t. studeer 
baarheid zijn voor het volgen van een major vanuit Bèta-gamma of dubbele bachelors. Voorstellen 
voor inhoudelijke veranderingen zoals de start van een nieuw Program/Degree zullen altijd vanuit de 
inhoud worden gemotiveerd, en met alle betrokkenen worden ontwikkeld. 

Voor de master opleidingen zal in het voorgenomen besluit eveneens september 2019 als startdatum 
in het NU-gebouw worden aangehouden, zodat de aansluiting van onderwijs bij een breed palet van 
onderzoek snel wordt benut. 

Onderwijsondersteuning en backofficesystemen 
In mei 2016 heeft een commissie onder voorzitterschap van Andy Pimentel (directeur Graduate 
School of Informatics van de FNWI) een advies uitgebracht over de onderwijsondersteuning 
(incl. systemen) van de IW-opleidingen in het NU-gebouw. Een belangrijke conclusie van dit rapport 
is dat de onderwijsondersteuning van eenzelfde niveau dient te zijn als op dit moment binnen de 
FNWI-UvA het geval is. De besturen van FEW/FALW en FNWI hebben de conclusies van het 
rapport en de daarin geformuleerde randvoorwaarden voor een verhuizing van de FNWI opleidingen 
overgenomen. 

Het is niet wenselijk om verschillen in ondersteunende systemen te laten voortduren. Daarom zal op 
korte termijn een projectgroep worden ingericht die een harmonisatie van de systemen en onder 
steuning van alle opleidingen in het IW domein zal uitwerken. Deze harmonisatie zal in twee fases 
worden uitgevoerd en uiterlijk 2022 afgerond zijn. 

Uitgangspunten bij de harmonisatie zijn: 
• het behouden van de bestaande best practices van zowel de UvA als de VU systemen als 

ondersteuning; 
• docenten, studenten en medewerkers maken zoveel mogelijk gebruik van dezelfde systemen en 

hebben toegang tot alle relevante informatie ongeacht werkgever, hoofdinschrijving of 
informatiebron; 

• er is zoveel mogelijk uniforme en eenduidige beleidsmatige aansturing van alle opleidingen; 
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• de mogelijkheden van IW studenten om keuzevakken bij andere UvA en VU opleidingen, en de 
mogelijkheden van studenten van overige UvA en VU opleidingen om keuzevakken in het IW 
domein te volgen worden geoptimaliseerd. 

Bij de locatiewijziging van de informatica opleidingen zal in de eerste fase gebruik gemaakt worden 
van de bestaande systemen en onderwijsondersteuning: VU opleidingen via VU systemen, UvA 
opleidingen via UvA systemen, en Joint Degrees via de systemen van de penvoerder. Als hiervoor 
interne systeemkoppelingen en interfaces nodig zijn, zullen deze voor de start van het 
studiejaar 2019 gerealiseerd zijn. Bij de inrichting van het NU-gebouw zal rekening gehouden 
worden met zowel de eisen van de VU als de UvA met betrekking tot de systemen en onderwijs 
ondersteuning. Dit betekent ook de inrichting en bemensing van een studentenbalie en de 
aanwezigheid van FNWI-studieadviseurs in het NU-gebouw. Ook de begeleiding van studenten met 
een functiebeperking zal dan zijn geregeld. 

In de tweede fase zullen bovenstaande uitgangspunten stapsgewijs verder gerealiseerd worden, zodat 
zowel studenten als docenten op uniforme en transparante wijze worden benaderd en ondersteund. 
Een verdere uitwerking hiervan met bijbehorende optimale keuzes voor concernsystemen en de schil 
naar gebruikers (studenten en docenten) is onderdeel van het harmonisatieproject. Daarnaast is het 
voor de beoogde harmonisatie essentieel dat er op het niveau van de instellingen verregaande 
afspraken over gezamenlijke beleidsmatige aansturing en technische ondersteuning van het 
onderwijs van de bètafaculteiten gemaakt worden. Overigens, de Colleges zullen, net zoals bij de 
keuze voor Canvas, bij toekomstige plannen m.b.t onderwijsondersteunende systemen gezamenlijk 
optrekken. 

Colleges en faculteiten onderkennen dat bovengenoemde harmonisatie complex is, maar zien hier 
ook een kans om een duurzaam model voor toekomstige samenwerking op onderwijsgebied te 
ontwikkelen. Zij committeren zich met dit besluit aan een succesvolle afloop van het voorgestelde 
harmonisatietraject en de bijbehorende investeringen en inzet van personeel. 

l\1edezeggenschap 
Een locatiewijziging als zodanig brengt geen formele veranderingen in de medezeggenschap met 
zich mee. Hoewel een adequate facultaire medezeggenschap ook bij meerdere locaties mogelijk moet 
zijn, onderkennen we de door u geformuleerde zorgen. De colleges en faculteiten willen graag met u 
in overleg om dit zo goed mogelijk te ondervangen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan extra facilitaire 
ondersteuning, regelingen m.b.t. representatie van studenten op een andere locatie in de FSR, en 
afspraken over de inrichting van bestuurlijke overleg. Het organiseren van een effectieve 
medezeggenschap en inspraak van studenten is ook van belang voor de faculteit. Voorstellen voor 
een optimale inrichting van de facultaire medezeggenschap zullen in overleg en met uw instemming 
worden ingevoerd. Daarbij kan ook gebruik gemaakt worden van de positieve praktische ervaringen 
die reeds worden opgedaan bij de inrichting van het NU-gebouw en de participatie van UvA 
studenten en medewerkers in de Expertgroup Onderwijsvoorzieningen VU Campus. 

Bij onze voorstellen zullen we ook de positie van de opleidingscommissies betrekken, die op basis 
van de Wet versterking bestuurskracht een zwaardere rol krijgt bij het beoordelen van de kwaliteit 
van het onderwijs, en onder meer instemmingsrecht zal krijgen op de onderdelen van het OER dat de 
kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden weergeeft die een student bij 
beëindiging van de opleiding moet hebben verworven (artikel 7.13 lid 2 onder c WHW). Voor de 
Joint Degrees is de opleidingscommissie per definitie een gezamenlijke commissie van - mede 
werkers en studenten vanuit - FN WI en FEW/FA L W. 
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Academische identiteit 
Allereerst, voor de onderwijssamenwerking is ook een gemeenschappelijke visie ontwikkeld over 
wat de bètafaculteiten bindt: het Mission and Vision Statement van juli 2015. In de aansluitend 
daarop opgestelde "Kaders Science in Amsterdam Bachelors" (november 2015), zijn de inhoudelijke 
uitgangspunten en randvoorwaarden voor de huidige en toekomstige gemeenschappelijke bachelor 
opleidingen vastgelegd. Beide documenten zijn in overleg met de studenten - brainstorm- en 
discussiebijeenkomsten, bespreking met de toenmalige FSR-en - tot stand gekomen en te vinden op 
websites van de faculteiten 

Uw zorgen op het punt van identiteit herkennen wij; dit is inherent aan de fase waarin we nu zitten. 
Daarom zal de primaire profilering van de IW-opleidingen via "Science in Amsterdam" en 
"Informatics in Amsterdam" en niet primair via ofwel de VU ofwel de UvA moeten lopen. Het NU 
gebouw zal de 'look and feel' van beide instellingen moeten hebben. We willen hiervoor ook 
gebruik maken van de ervaringen bij het Amsterdam University College (AUC), voor wat betreft de 
inrichting. Wij zien dit als een randvoorwaarde om de beoogde meerwaarde van samenwerking in 
het informatica domein op het gebied van zowel onderwijs als onderzoek te realiseren. 

Eerder in deze brief is al aangegeven dat bachelor opleidingen pas volledig verhuizen als ze 
gemeenschappelijk worden aangeboden, of onderling voldoende verschillen. Er zullen dus geen Uv A 
en VU opleidingen die inhoudelijk erg op elkaar lijken naast elkaar op de campussen worden 
aangeboden, wat ook onlogisch zou zijn: opleidingen moeten niet concurrerend of massaal zijn, maar 
complementair en de keuzemogelijkheden vergroten. 

Communities 
Wij delen het belang van community-vorming, ook voor de betrokkenheid van studenten. Bij een 
verhuizing van de IW-opleidingen naar het NU-gebouw, zal VIA daar de ruimte en faciliteiten 
krijgen die het nu op Science Park heeft, naast, of samen met STORM. Hetzelfde geldt voor 
GEOVUSIE bij een verhuizing van de aan Aardwetenschappen gerelateerde opleidingen naar 
Science Park. Indien de opleidingen binnen een domein (al dan niet tijdelijk) op twee locaties 
worden verzorgd, zullen de betreffende studieverenigingen op beide locaties worden gefaciliteerd. 

We onderkennen dat door de fysieke afstand huidige banden en contacten met andere bètadisciplines 
moeilijker kunnen worden. Maar we denken dat daar andere verbanden, bijvoorbeeld met de alfa- en 
gamma studieverenigingen, voor in de plaats zullen komen, die op termijn zeer stimulerend kunnen 
zijn. De bundeling van krachten in van deze Amsterdamse opleidingen - in al haar diversiteit - zal 
ook vele nieuwe vormen van samenwerking aantrekken. 

We hopen hiermee uw vragen en opmerkingen naar behoren te hebben beantwoord; we lichten deze 
brief graag toe in het komende overleg op 2 februari 2017. De uitkomsten van het gesprek willen we 
meenemen in de voorziene besluitvorming door colleges en faculteitsbesturen. 

Hoogachtend, 
mede namens prof. mr. dr. J.W. Winter, 
voorzitter College van Bestuur VU 

prof. .T.M. ten Dam, 
vo itter College van Bestuur UvA 
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Rapport verkenningscommissie 2: 
https:/ !vu net.login. vu. n I/ _layouts/Sha re Point. Trid ion. Web Parts/ download .aspx ?cid=tcm%3a 164-433019-16 

Rapport verkenningscommissie 3 bachelors: 
https ://vu net.login. vu. nl/ _layouts/Sha re Point. Trid ion. Web Parts/ down load .aspx ?cid=tcm%3a 164- 795984-16 

Advies cie. Pimentel over onderwijsondersteuning 
https:! /vu net.login. vu. n I/ _layouts/Sha re Point. Tridion. Web Parts/ red i rect.aspx ?cid =tem: 164- 795982-16 

Onderwijsvisie Science in Amsterdam 
https://vu net.login. vu. n I/ _layouts/Sha re Point. Tridion. Web Parts/ redi rect.aspx ?cid=tcm: 164-665120-16 

Kaders bachelors Science in Amsterdam 
https://vunet.login. vu. nl/ _layouts/SharePoint.Tridion. WebParts/redirect.aspx?cid=tcm: 164- 771787-16 

UvA 

Rapport verkenningscommissie 2: 
https:// medewerker. uva. n I/binaries/ content/ assets/fa cu lteiten/facu lteit-der -natuurwetenschappen 
wisku nde-en-i nformatica/kerntea m-1/kerntea m-4/5. -rapport-verken n ingscom missie-on derwijs-2-3- 
novem ber-2014.pdf?285335 7175563 

Rapport verkenningscommissie 3 bachelors: 
https ://medewerker. uva. n I/binaries/ content/assets/facu lteiten/facu lteit-d er-natuurwetenschappen 
wisku nde-en-informatica/ uva-vu-sa menwerki ng/ onderwijs/ eindrapport-verkenningscommissie-voor-de 
bachelors-i n-domei n-i nformatiewetenscha ppen-m ei-2016.pdf?2929724953274 

Advies cie. Pimentel over onderwijsondersteuning 
https:/ !medewerker. uva. n I/binaries/ content/ assets/fa cu lteiten/facu lteit-der-natu u rwetenscha ppen 
wisku nde-en-i nformatica/uva-vu-sa menwerki ng/ onderwijs/ advies-verh u izing-i nformatiewetenscha ppen 
opleidingen-2016.pdf?2930454119687 

Onderwijsvisie Science in Amsterdam 
https ://medewerker. uva. n I/binaries/ content/ assets/fa cu lteiten/facu lteit-der-natu u rwetenscha ppen 
wisku nde-en-i nformatica/ uva-vu-sa menwerki ng/ onderwijs/ ed u cation---m issio n--vision 
statement_august2015.pdf?2894161533637 

Kaders bachelors Science in Amsterdam 
https:/ !medewerker. uva. n I/binaries/ content/ assets/faculteiten/faculteit-der -natuurwetenschappen 
wiskunde-en-informatica/ uva-vu-sa menwerki ng/ onderwijs/kaders-bachelors-science-a msterda m-- 
2016. pdf?29316273 2513 7 
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Geachte colleges van bestuur, 

Op 22 december is er een gesprek geweest tussen de CSR, USR, FSR FNWI, FSR FEW en de FSR FALW over de 
bètasamenwerking, waarbij verschillende zorgen boven tafel zijn gekomen. Deze zorgen willen we middels deze brief 
en een gesprek kenbaar maken aan de besturen van de VU en de UvA. De zorgen in deze brief worden onderschreven 
door alle raden en komen voort uit onze gesprekken over de huisvestingsplannen van een aantal bèta-opleidingen en  
-onderzoeksinstituten.  

Middels deze brief willen we u meer inzicht bieden in de zorgen die er op dit moment leven onder studenten en bij de 
medezeggenschap. Doordat de studies wel fysiek zullen vervlechten maar de kwaliteitszorgsystemen, 
backofficesystemen, governancestructuren en medezeggenschap apart geregeld lijken te blijven, maken wij ons zorgen 
dat de situatie voor studenten verwarrend kan worden en dat de onderwijskwaliteit en studeerbaarheid van de 
programma’s hieronder zou kunnen lijden. In het vervolg van deze brief zullen we een aantal concrete punten 
uiteenzetten waarin deze zorgen terugkomen.  

Kwaliteit van onderwijs 
De toekomstvisie voor het onderwijs, in het kader van de bètasamenwerking en meer specifiek in het kader van deze 
verhuizing, is ons onduidelijk. De medezeggenschap maakt zich zorgen over de gevolgen voor de kwaliteit van 
onderwijs. De plannen voor verhuizingen worden vormgegeven vanuit wensen afkomstig van het onderzoek. Het 
onderwijs mag hier absoluut niet in vergeten worden. De onderwijskwaliteit mag er met deze verhuizing niet op 
achteruit gaan en wij zien graag hoe de bètasamenwerking van positieve invloed kan zijn op het onderwijs.  

Onderwijsondersteuning  
Er zijn verschillen tussen de onderwijsondersteuning bij de UvA en de VU. Zo is bijvoorbeeld het aantal 
studieadviseurs per student niet gelijk. Het is mogelijk dit deels op te lossen door een aantal studieadviseurs mee te 
verhuizen vanaf Science Park naar de Zuidas. Dit resulteert echter in een vreemde situatie: studenten die hetzelfde 
studieprogramma volgen, binnen één gebouw, krijgen te maken met verschillende vormen van onderwijsondersteuning 
en studiebegeleiding. De medezeggenschap hoort graag hoe voorkomen gaat worden dat er frictie ontstaat. 

Backofficesystemen 
De UvA en de VU hebben andere backofficesystemen waardoor het inschrijven voor vakken, het inzien van resultaten 
online en digitale ondersteuning via een andere omgeving gebeurt. Dit is momenteel al verwarrend en frustrerend voor 
joint-degree studenten en kan minstens zo verwarrend en frustrerend zijn voor studenten die in de toekomst wél in één 
gebouw les hebben, maar alsnog extra energie moeten steken in het volgen van vakken bij de andere universiteit. De 
medezeggenschap is op de hoogte dat hieraan gewerkt wordt, maar blijft dit een belangrijk aandachtspunt vinden.  

Medezeggenschap 
Volgens de plannen zullen op de Zuidas UvA-opleidingen en op het Science Park VU-opleidingen gehuisvest worden. 
Medezeggenschap volgt zeggenschap, als deze opleidingen bij de UvA horen geldt hiervoor de bijbehorende 
medezeggenschap, vice versa voor de VU. Het zal voor de medezeggenschap en voor de studenten moeilijk worden om 
elkaar te bereiken als zij op verschillende locaties in Amsterdam zitten. Aanvullend zullen veel beslissingen, over 
bijvoorbeeld faciliteiten en huisvesting, die grote gevolgen hebben voor de onderwijservaring van studenten, niet door 
hun medezeggenschap besproken kunnen worden. In deze gevallen ondervinden zij de gevolgen van beslissingen, waar 
hun medezeggenschap geen inspraak op heeft gehad.  Zonder een heldere oplossing wordt het op deze manier 
onmogelijk om de belangen van deze studenten op hetzelfde niveau te blijven vertegenwoordigen. De 
medezeggenschap hoort graag van de colleges van besturen hoe het functioneren van de medezeggenschap 
gewaarborgd kan blijven op alle locaties en voor alle studenten. 

College van Bestuur UvA 
Spui 21 (Maagdenhuis) 
1012 WX Amsterdam

College van Bestuur VU 
De Boelelaan 1105  
1081 HV Amsterdam  

De Boelelaan 1105 
1081 HV Amsterdam 

(020) 598 5238 
usr@vu.nl

Nieuwe Achtergracht 170 
1018 WV Amsterdam 

(020) 525 3726 
csr@studentenraad.nl 

studentenraad.nl/csr

Datum 16 januari 2017 

Contactpersoon

Alex Tess Rutten, Martijn Goosensen, Imke 
Hottentot, Esther de Boer, Job Zaal  

Bijlage(n) 0
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Academische identiteit 
Meerdere opleidingen binnen hetzelfde domein, maar van een andere instelling, zullen gegeven worden op één campus.  
We voorzien hierdoor mogelijke problemen bij bijvoorbeeld het proces van studiekeuze en inschrijving. Het is 
verwarrend voor scholieren die een opleiding van de UvA willen volgen die op de Zuidas wordt gegeven, om te 
begrijpen dat ze zich niet bij de VU moeten inschrijven en vice versa. Bovendien kunnen studenten zich voor 
opleidingen inschrijven, die inhoudelijk erg op elkaar lijken en op dezelfde locatie gegeven worden (zoals Informatica 
en Computer Science). Hoe wordt hierbinnen gewaarborgd dat dit opleidingen met een UvA- en VU-identiteit blijven? 

Communities  
Zowel op de UvA als op de VU zijn er binnen de bètafaculteiten sterke onderlinge connecties tussen de verschillende 
studies en hun verenigingen. Het verhuizen van studieverenigingen als VIA en GeoVUsie leidt tot een verlies van 
sociale diversiteit. Dit is belangrijk voor de onderlinge ‘jaarband’ en cohortvorming, waarvan zowel uit onze eigen 
ervaring als studenten, als uit bijvoorbeeld het onderzoek van de werkgroep studiesucces van de UvA (2009) blijkt dat 
dit van cruciaal belang is voor de studentbetrokkenheid en het studiesucces van studenten. Beide universiteiten hebben 
nu (een) bètafaculteit(en) waarin vrijwel alle bètadisciplines met elkaar in contact komen. Dit valt weg op het moment 
dat de disciplines verdeeld worden over de twee locaties. De diversiteit van de faculteiten komt hierdoor in het geding.  

Wat de centrale en facultaire medezeggenschap van de VU en de UvA betreft is het van cruciaal belang dat er over 
bovenstaande punten duidelijkheid is voordat definitieve, onomkeerbare besluiten genomen worden. Het is belangrijk 
dat we weten bij wie de verantwoordelijkheid voor deze zaken ligt. Tevens benadrukken wij graag dat wij met deze 
brief nog geen inhoudelijk oordeel vellen met betrekking tot de bètasamenwerking. Wel zullen uw antwoorden op de 
zorgen in deze brief van grote invloed zijn op onze uiteindelijke meningsvorming binnen het formele 
medezeggenschapstraject. De medezeggenschap licht haar zorgen graag toe in een gesprek met de colleges en de 
faculteitsbesturen van beide universiteiten, zoals u eerder heeft aangeboden. 
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