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Inventarisatie



Voorbeeld



Inventarisatie - Resultaat

Totaal 8/32 trainingen

Informatieprofessionals, 2 NL

Introductie RDM, DMP, organisatie, opslaan en 
archiveren, delen en hergebruiken

Duurzame bestandsformaten, metadata

5 Online, b.v MANTRA

http://datalib.edina.ac.uk/mantra/libtraining.html


Inventarisatie - Resultaat

 Totaal 1/32 trainingen

Masterstudenten (technische richting) UK

Introductie RDM, DMP, organisatie, opslaan en 
archiveren, delen en hergebruiken

Duurzame bestandsformaten, metadata

Online, 5 modules. University of Minnesota

https://sites.google.com/a/umn.edu/data-management-workshop-series/home-1


Inventarisatie - Resultaat

 Totaal 21/32 trainingen

Onderzoekers/PhD studenten, UK

Specifieke domeinen: linguïstiek, archeologie, 
antropologie, medisch         

Introductie RDM, DMP, organisatie, opslaan en 
archiveren, delen en hergebruiken

Duurzame bestandsformaten, metadata

13 Online



Gewenste vaardigheden 

Witboek Data Professionals

UFO profiel Specialist Wetenschappelijke informatie

“Inrichten en ondersteunen van een informatiepunt voor onderzoeksdata 

(afhankelijk van- van de zwaarte en het aandachtsgebied is dit bijvoorbeeld 

een datacentrum, een data helpdesk, de of een financial data support center”

“Gedegen kennis van onderzoeksmethoden, statistiek en data-analyse

technieken en van software voor dataverwerking en dataformaten. Kennis van 

een of meer programmeertalen en van XML-technologieën

Bibliotheekstandaarden, standaarden voor data-archivering (OAIS) en voor 

beschrijven van wetenschappelijke data (DDI). Kennis van repository software 

en an Geografische Data Systemen (GIS). Elementaire kennis van information 

retrieval en data-mining.“ 



Functiebeschrijving

Wageningen UR Library Data Librarian

Assisteren van onderzoekers bij het deponeren van data.

Inrichten en ondersteunen van een informatiepunt voor onderzoeksdata (afhankelijk van de 

zwaarte en het aandachtsgebied is dit bijvoorbeeld een datacentrum, een data helpdesk, of een 

financial data support center). 

Inventariseren van data sets die via het data zoekportaal moeten worden ontsloten en het 

Functioneel Beheer voeren over dit zoekportaal, incl. het harvesten van metadata uit de diverse 

data repositories en archieven

Verzorgen (onderdelen) van data lectures waarin een overzicht wordt geboden van de 

databanken die onder licentie of vrij toegankelijk zijn. 

Levert een bijdrage aan de inhoud en invulling van een nieuw vakgebied binnen de 

bibliotheek.

Deelname aan nationale en internationale samenwerkingsverbanden op het domein van data 

management



Match?

 De aangeboden trainingen voor informatieprofessionals bieden een 

goede basis, maar aanvullende training op specifieke onderdelen 

(m.n. technische kennis) is nodig. 

 Trainingen op het niveau van de kennis en vaardigheden voor data 

librarians en/of support staff, zoals die in het Witboek worden 

beschreven zijn weliswaar voldoende aanwezig binnen het 

commerciële aanbod van opleidingen, maar zijn  niet specifiek 

ontwikkeld voor dienstverleners RDM. 

 We vragen ons als werkgroep af, of de eisen die in het Witboek aan 

de Data Librarian worden gesteld niet te hoog zijn ingestoken



Gewenste vaardigheden 

UK Research Council, Purdue University

“Kennis van standaarden RDM, 
samenwerkingsomgevingen en delen van data”

“Conversie en interoperabiliteit van data, data 
management & organisatie, metadata en 
databeschrijvingen, data processing, data discovery“ 



Match?

 De aangeboden trainingen voor (beginnende) onderzoekers sluiten 

aan bij de door Vitae en Purdue beschreven benodigde 

vaardigheden voor deze doelgroep. 

 Verdiepende trainingen op het domein van data-analyse, 

databasetechnologie etc. voor onderzoekers worden binnen het 

commerciële aanbod van opleidingen in principe voldoende 

aangeboden, maar binnen de doelgroep bestaat wel een groot 

verschil in niveau tussen α, β of γ-wetenschappers. Voor de meeste 

onderzoekers behoort een deel van de benoemde vaardigheden tot 

de standaard bagage. 



Tenslotte

Er is veel overlap in thema’s tussen de trainingen voor 
informatieprofessionals en (beginnende) onderzoekers. 
Dat suggereert overeenstemming over de belangrijkste 
thema’s binnen onderzoeksdatamanagement, maar ook 
gebrek aan samenwerking/coördinatie. 



Vragen?


