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Programma donderdag 3 april
Universiteit Maastricht, School for Business and Economics, Tongersestraat 53, aula

09:30

Ontvangst

10:30

Welkom door de dagvoorzitter drs. Rob Grim

10:35

Opening door dr. Nick Bos, lid college van bestuur Universiteit Maastricht

10:45

UKB-werkgroep Datamanagement - M. van Wezenbeek

11:00

Keynote: drs. Ron Dekker (NWO)

11:45

Keynote: 'Datamanagement: ervaringen uit het veld'
1. dr. Chris Evelo, hoofd van Department of Bioinformatics BiGCaT at
Maastricht University
2. dr. Egon Willighagen, postdoctoral researcher, Department of
Bioinformatics - BiGCaT, at Maastricht

12:30

Lunch

13:30

Presentaties van UKB op de thema’s
1. Instellingsbeleid
2. Datamanagementplannen
3. Voorwaarden van financiers

15:00

Break

15:30

Presentaties van UKB op de thema’s
1. Datapublicaties en citaties
2. Support en diensten
3. Showcases van hergebruik
4. Training over datamanagement

17:30

Afronding

18:00

Mogelijkheid tot inchecken hotel

19:00

Diner Café De Perroen, Vrijthof

Programma vrijdag 4 april
Universiteit Maastricht, break out rooms, Tongersestraat 53 en Service Science Factory,
SSF Café, Tongersestraat 6

09:30

5 break-outsessies (Tongersestraat 53)
 Datamanagementplan : last of lust?
 Data en tools en services
 Privacy gevoelige data
 Instellingsbeleid
 Datavaardigheden

12:00

Afronding en Lunch (SSF Café, Tongersestraat 6)

Sprekers (3 april)
Dr. N. Bos
In 1999 Nick Bos relocated to Maastricht University, where he
managed the Student Services Centre until 2003. In mid-2003 he was
appointed director of strategy and management, and in 2007
managing director of the Maastricht University Office and secretary to
the Executive Board.
Over the years he has been a board member for various institutions
and organisations, including the Social Historic Centre for Limburg,
Maasland Monographs, the adult education centre HOVO-Limburg, the
Centre for European Studies, the Maastricht Convention Bureau, the Urban Policy
Management Committee (Regiegroep GSB-3) and Team Venlo. Today he continues to hold
several positions outside to the university, such as chair of the Supervisory Board of the
Movare Education Foundation and vice-chair of the Supervisory Board of the Culture and
Business Foundation.
As of 1 January 2014, Nick Bos is vice-president of Maastricht University’s Executive Board.

Ir. W. van Wezenbeek
Wilma began her career in scientific publishing. She held numerous
positions at Elsevier, established a publication agency for the FEMS
(Federation of European Microbiological Societies) and, in between,
she also spent a couple of years working as a science information
officer in Delft. She succeeded in combining her interests in publishing,
science and communication when she joined the TU Delft Library in
2006. She has worked at the Library as a member of the management
team for five years, most recently in the post of deputy director. As
from 1 Augustus 2011 she is director of the TU Delft Library.

Drs. R. J. P. Dekker
Ron Dekker started his career at the Research Centre for
Education and the Labour Market at Maastricht University. In
1995 he moved to the Faculty of Social Sciences at Tilburg
University. During this period his research focus shifted from
labour market research to data management. The latter was
his starting point at the Netherlands Organisation for
Scientific Research (NWO): in 1997 he became the head of the
Scientific Statistical Agency (which later merged into the KNAW/NWO DANS institute on data
archiving and networked services). Later he worked as a team coordinator on the Open
Programmes at the Social Sciences Division. In 2004 he was appointed head of the Central
Programmes and Institutes Department and he now is appointed as director of NWO,
responsible for operational management and institutes

Dr. Chris Evelo
Dr. Chris Evelo is the head of the Department of Bioinformatics –
BiGCaT at Maastricht University. He is author and co-author of more
than 70 publications in the field of bioinformatics, systems biology
and toxicology. His main research focus is on integrative systems
biology where he uses modern bioinformatics approaches to
understand different types of genomics, metabolomics and large scale
genetics data by combining it with what we already know.
He is a council member of the Research School for Nutrition and Toxicology in Maastricht and
the European Network of Excellence for Nutrigenomics and leading the bioinformatics in that
program and a a member of the steering committee of the IMI program Open Phacts, he is
also in the coordinating teams for the micronutrient genomics program and for the
development of the nutritional phenotype database. Dr. Evelo is also involved in co-ordinating
teaching programs related to bioinformatics such as the EU funded Biohealth Computing
initiative.

Dr. E. L. Willighagen
Dr. Egon Willighagen is assistant professor on the application of
cheminformatics and chemometrics in bioinformatics, working on the
Department of Bioinformatics – BiGCaT at Maastricht University.

Break-out sessies (4 april)
1. Datamanagementplan : last of lust?
Er wordt veel gesproken over het belang van het schrijven van een datamanagementplan.
Steeds vaker worden ook Nederlandse onderzoekers geconfronteerd met de verplichting om
een datamanagementplan te schrijven, door hun financier of instelling. Er zijn al vele
templates in omloop en er komen steeds nieuwe bij. De inventarisatie van de UKB werkgroep
bevat meer dan 50 voorbeelden uit binnen- en buitenland. Hoe wordt het plan gebruikt in de
praktijk? In deze breakoutsessie bekijken we het datamanagementplan vanuit het oogpunt
van de instelling (Universiteit Wageningen), de financier (ZonMw) en de onderzoeker. Met
behulp van voorbeelden en een aantal stellingen onderzoeken we waaraan een goed plan
voldoet en hoe het optimaal kan worden benut door alle partijen.
M.m.v. Drs. Ing. Jacquelijn Ringersma (UB Wageningen), Dr. Marjan Grootveld (DANS), Dr.
Fieke Schoots (UB Leiden)
2. Data en tools en services
In de breakout sessie data services en tools wordt voor u op een rijtje gezet welke diensten er
momenteel bestaan in Nederland met betrekking tot datamanagement. Centraal staat
daarbij: ‘met welke vraag kunnen (welke) onderzoekers bij welke partij terecht?’
3TU.Datacentrum, DANS, SURFsara en de UU, als gebruiker van de tool DVN (dataverse
network), zullen u deze diensten schetsen en met u de discussie aangaan op welke manier het
datamanagement landschap het beste onder de aandacht kan worden gebracht bij
onderzoekers, zodat de vragen van de onderzoekers (en/of hun instellingen) zo efficiënt
mogelijk worden gekoppeld aan de beschikbare tools en services.
3. Privacy gevoelige data
Op een interactieve wijze zullen de onderwerpen hergebruik en privacy van onderzoeksdata
vanuit diverse hoeken belicht worden: klinisch onderzoek, sociaal wetenschappelijk
onderzoek, juridisch implicaties en soort data. Het kader wordt gemarkeerd door een viertal
korte presentaties. Op basis hiervan zal aan de hand van enkele stellingen gediscussieerd
worden met als doel risico’s, voorwaarden, voetangels en mogelijkheden te duiden, ter
ondersteuning van goed hergebruik en adequate ondersteuning ervan.
Aan deze sessie worden bijdrages geleverd door:




Clinical Trial Centre Maastricht geeft inzicht in de wijze waarop te werk gegaan wordt
bij opzet/uitrol van klinisch onderzoek en hoe hergebruik en privacy getackeld worden.
SURF: Wilma Mossink zal een bijdrage verzorgen over eigendomsrechten van
onderzoeksdata.
Vanuit DANS geeft Heiko Tjalsma inzicht in de wijze waarop met hergebruik en privacy
omgegaan wordt binnen de sociale wetenschappen.

4. Instellingsbeleid
In de sessie komen drie casussen van beleid en de totstandkoming daarvan bij Nederlandse
universiteiten aan bod. Daarnaast zal NWO kort zijn visie op dit gebied presenteren.
Vervolgens gaan we samen aan de hand van de casussen en een aantal stellingen op zoek naar
de essentiële ingrediënten, kenmerken, sterke en zwakke punten, omissies , risico’s, etc. van
beleidsvoorbereiding en staand beleid voor datamanagement bij Nederlandse Universiteiten.
5. Datavaardigheden
In deze breakout sessie wordt a.d.h.v. een aantal prikkelende stellingen ingegaan op het
aanbod van datamanagement trainingen in Nederland en hoe/of zij aansluiten op de
bestaande behoeften. De sessie zal worden ingeleid met twee use-cases: de nieuw
ontwikkelde training voor data supporters door RDNL, en de training gericht op PhD studenten
door de EUR. Iedereen is van harte welkom bij deze sessie en door discussie wordt de sessie
levendig en interactief.

Informatie over de locaties

Locatie waar symposium gehouden wordt
(Tongersestraat 53) is een oud jezuïetenklooster in
centrum van Maastricht, waar nu de School for
Business and Economics zetelt:
 Lunch op 3 april vindt ook in dit gebouw plaats:
in Ad Fundum, een verlengstuk van de mensa
waar we ongestoord en toch in contact met
academia kunnen genieten van de lunch.
 Na een korte wandeling in de tuin van dit oude
Jezuïetenklooster is de geest weer helemaal vrij
voor de middagsessie.

Op 3 april ontvangen we de gasten in de oude
aula.

Op 4 april gaan we ’s ochtends via break-out sessies
uiteen: hiervoor zijn vijftal ruimtes gereserveerd in
hetzelfde gebouw (Tongersestraat 53) waar we
gister de plenaire sessies hadden

De lunch en afsluitende plenaire sessie op 4
april organiseren we in het Kruithuis, waar
mogelijkheid voor lunch is en men actief
(deels zittend, deels staand aan sta-tafels ) de
afsluitende sessie kunnen volgen.

Op 3 april gaan we ’s avonds op het Vrijthof dineren in Grandcafé de Perroen

Waarna menigeen nog kan nagenieten van het Maastrichts uitgaansleven
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