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3 Trends waarop UL als 

organisatie wil anticiperen 
 

• Data intensief onderzoek: Onderzoekers maken in 

toenemende mate gebruik van digitale data en hebben behoefte aan 

een daarvoor toegeruste infrastructuur.  

• Open Access: Onderzoeksfinanciers zoals NWO en de EC gaan 

eisen stellen aan de wijze waarop publiek gefinancierde projecten hun 

onderzoeksdata voor hergebruik beschikbaar moeten stellen.  

• Wetenschappelijke integriteit van het 

onderzoeksproces: Onderzoeksorganisaties gaan eisen stellen aan 

de wijze waarop onderzoekers omgaan met onderzoeksdata gedurende 

en na afloop van hun onderzoek.  
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Project Datamanagement 

Drie deelprojecten:  
 

• Beleid 
Voorlopige richtlijn datamanagement UL 17 maart jl. 
vastgesteld door College van Bestuur 

• Ondersteuning & training  
• Voorzieningen  

DoDo = Datamanagement ondersteuning en diensten voor 
onderzoekers 

 
- In portefeuille van rector magnificus & vice-voorzitter 

van CvB 
- Betreft alle faculteiten (pilots)  
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Doelstellingen DoDo 

• (Leidse) onderzoekers voorzien van informatie over 

bestaande voorzieningen voor datamanagement. 

• Lacunes in de voorzieningen detecteren. 

• Een goede samenwerking met landelijke partners 

(Research Data Netherlands, Surf/Sara e.a.) 

bevorderen. 

 



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. 

Aanpak 

In kaart wordt gebracht: 

 

• aan welke verplichtingen (Leidse) onderzoekers moeten voldoen 
wet-en regelgeving en beleid van onderzoeksfinanciers, universiteit e.a.  

• aan welke opslagbehoefte de voorziening beantwoordt in welke fase van 

het onderzoeksproces;  

• welke voorzieningen discipline onafhankelijk en welke voorzieningen 

meer discipline afhankelijk zijn;  

• welke voorzieningen lokaal, nationaal en internationaal aangeboden 

worden;  

• onder welke voorwaarden onderzoekers bij de UL gebruik kunnen maken 

van de aangeboden voorzieningen;  

• welke consequenties en eventuele risico’s verbonden zijn aan het gebruik 

van de voorzieningen;  

• welke voorzieningen er ontbreken. 
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Inventarisatie verplichtingen 

• Europese Privacy Verordening 

• Gedragscode wetenschapsbeoefening 

• Eisen financiers (NWO, H2020, KNAW, ZonMW) 

• Eisen uitgevers 

• Eisen samenwerkingspartners 

• Standard Evaluation Protocol 2015-2021 

• Datamanagement Beleid UL 
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Duiding van voorzieningen 

• Internationaal gangbare modellen  
• UKDA Research Data Licecycle. De fasen in de 

onderzoeksworkflow  

• The Data Publication Pyramid. De veranderingen die de 

data ondergaan (het ‘stadium’ of de aard van de datasets): 

van ruwe data tot data bij een publicatie 

• Data curation continuum. De locatie van de data en de 

daarmee samenhangende toegankelijkheid / mate van 

openbaarheid: privé, gedeeld, publiek.  

• DCC curation lifecycle model. De te verrichten 

handelingen met de data (curation – preservation) 
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Duiding van voorzieningen 

• Beleid informatiebeveiliging (UL) 

• Richtlijnen voor Trusted Digital Repositories 
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Informatie Sheet 

• Inzicht geven in: 
• Het doel van de voorziening. 

• Voorwaarden voor gebruik. 

• Afspraken met UL. 

• Risico’s van gebruik. 

• Voldoet het aan de gestelde eisen van de UL en 

externe financiers.  
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Informatie Sheet 

Algemeen 

Naam, beschrijving, organisatie(s), wet en regelgeving, waardering/gebruik en support organisatie geven 

informatie over welke organisatie de dienst aanbiedt, onder welke jurisdictie de dienst formeel valt, het 

gebruik van de dienst en de ondersteuning die de dienst levert. Deze informatie is van belang als het gaat om 

data die niet zonder meer Open Access toegankelijk zijn.  

Contextueel 

De Data Life Cycle, Data Curation Continuum, Data publication pyramid, Curation Lifecycle modellen 

geven aan in welke fase van het onderzoek en voor welk soort data de voorziening gebruikt kan worden,  in 

hoeverre de voorziening het delen van data ondersteunt en voor welk soort data de voorziening geschikt is.  

Administratief 

Financiering, deposistor overeenkomst, gebruikersovereenkomst, beleid, intellectueel eigendom, data curatie 

strategie. 

Doelgroep 

De doelgroep geeft aan voor welke discipline(s) de voorziening geschikt is.  

Classificatie van de voorziening 

Informatie over beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid kunnen gebruikt worden voor de classificatie 

van de voorziening. In hoeverre kan er vertrouwd worden op de diensten die de voorziening levert.  

Formaten 

Informatie over formaten geeft aan welk soort data, metadata en content typen de voorziening ondersteunt.  

Opslag 

Informatie over opslag geeft aan hoeveel bytes aan data er opgeslagen kunnen worden en hoe de kwaliteit van 

de opslag bewaakt wordt.  
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Informatie Sheet 

Toegang 

Informatie over toegang geeft aan op welke wijze er toegang tot de data gegeven wordt en welke voorwaarden 

er aan de toegang verbonden zijn.  

Integriteit 

Integriteit geeft informatie hoe een voorziening omgaat met nieuwe versies van de data en mutaties op de 

data. 

Refereerbaarheid 

Informatie over referentiemogelijkheden geeft aan of de voorziening gebruikt kan worden voor het refereren 

naar de data en of deze referentie functionaliteit voldoet aan de binnen het vakgebied gepropageerde 

standaarden.   

Duurzaamheid 

Informatie over duurzaamheid geeft aan of de voorziening geschikt is voor lange termijn bewaring van data 

en of de voorziening voldoet aan internationale richtlijnen.  

Kosten 

Informatie over welke structurele en variabele kosten er zijn verbonden aan het gebruik van de voorziening.  

Speciale condities 

Informatie over speciale condities geeft aan onder welke (speciale) voorwaarden Leidse onderzoekers gebruik 

kunnen maken van de aangeboden voorzieningen.  

Risico’s 

Informatie over risico’s geven aan welke consequenties en eventuele risico’s verbonden zijn aan het gebruik 

van de voorzieningen.  
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Overzicht voorzieningen (stvz april 2015) 

Lokaal   Nationaal   Internationaal 

Workgroups ISCC EASY DANS Eudata Bsuite 

Bulkstorage ISCC Dutch Dataverse Network DANS Figshare 

Teamsites ISCC DANS online analasys tool DANS Dryad 

Bulkstorage Synapt ISCC 3TU.datacenter TU Delft Network of European Economists Online 

Bulkstorage Cellops ISCC Surfdrive Surf Nesstar 

VRE voor Onderzoek UBL EDNA DANS Dataverse Network 

Prison project Law DCCD DANS CLARIN-ERIC centers 

Network of European Economists Online (Tilburg, 
Rotterdam, Maastricht) DARIAH-ERIC 

INL (CLARIN center) CESSDA-ERIC 

De dititale koepel Meertens SHARE-ERIC 

DHS data access CenterData Zenedo 

E-laborate (CLARIN center) Huygens INL DMP online (DCC) 

Liss panel data Centerdata Datamanagement costing tool (UKDS) 

The Language Archive (CLARIN center) MPI Talkbank 

TRAILS The Infrared Space Observatory data archive 

Cancer data.org Maastricht World Data Centre for Soils 

Longitudinal aging study UvA Seadatanet 

European Climate Assessment & Dataset 
project KNMI Southeast Asian Climate Assessment & Dataset 

KNMI Climate Explorer KNMI MycoBank 

ODIN OpenML 

ORGIDS Rotterdam Datafirst 

Pseudobase Leiden 
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Advies gebruik voorzieningen 
Veld Information sheet Code Omschrijving uit beleidsrichtlijn 

Positionering in het 

onderzoeksproces 
A4 en A5 Biedt de voorziening ondersteuning aan lopende 

onderzoeksprojecten, of richt de dienst zich op het archiveren van 

eindresultaten? 

Aard van de data A1 In het archief moeten zowel ruwe data als bewerkte data bewaard 

kunnen worden 

Beleid A7 De organisatie die de voorziening aanbiedt heeft een missie voor de 

lange termijn en lange termijnfinanciering 

Beschikbaarheid A4 en A7 De data moeten tijdens en na het onderzoek beschikbaar zijn. 

Er zijn hierbij verschillende mogelijkheden: (1) Volledige toegang; 

(2) Toegang voor specifieke partijen (bijv. Tijdschrift, 

subsidivertrekker); (3) embargo; (4) alleen toegang op verzoek 

Integriteit A4 en A7 Zowel tijdens als na het onderzoek moet de integriteit van de data 

worden bewaakt. 

Vertrouwelijkheid A4 en A7 Zowel tijdens als na het onderzoek moet de vertrouwelijkheid van de 

data kunnen worden bewaakt. 

Geaccepteerde metadata formaten A6 

 
Het moet mogelijk zijn om data te archiveren samen met 

metadata,andere documentatie en eventueel de software(versie) die 

noodzakelijk zijn voor potentieel hergebruik. 

Geaccepteerde voorkeurs 

bestandsformaten 
 A6 

 
De voorziening moet ondersteuning bieden voor duurzame 

bestandsformaten. 

(Persistente) Identifiers  A5 Worden er persistente identifiers toegekend aan de databestanden? 

Voldoet aan internationale 

standaarden mbt betrouwbaarheid 
 A7 Is het archief gecertificeerd (DSA, DIN, RAC/ISO 16363)? 

Lange termijn garantie  A8 Biedt het archief de garantie dat de data gedurende 10 jaar kunnen 

worden bewaard? 

2 De voorziening voldoet op dit punt volledig aan de gestelde eis. 

1 De voorziening voldoet op dit punt gedeeltelijk aan de gestelde 
eis. 

0 De voorziening voldoet op dit punt niet aan de gestelde eis. 
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Stand van zaken (april 2015) 

Voorzieningen 

 
• Raamwerk voor duiding van voorzieningen is opgeleverd. 

• Lokale concernsystemen en een selectie van  (inter)nationale 

voorzieningen zijn in kaart gebracht. 

• VRE voor beheer en visualisatie van voorzieningen is opgezet. 

• Evaluatie van gebruik van voorziening is gestart. 

• Dienstencatalogus wordt gebruikt bij uitwerking van Facultair beleid. 
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Geplande activiteiten 

• Inventariseren en beschrijven voorzieningen 
• Advies over voorzieningen 
• Uitwerken datamanagement beleid UL door 

Faculteiten/Instituten 
• Informatie & communicatie 
• Lacunes in de voorzieningen :  

• verbeteren van bestaande lokale voorzieningen. 
• op elkaar aansluiten van lokale, landelijke en 

internationale voorzieningen 
• terugkoppelen uitvoerbaarheid datamanagement 

beleid  
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Nationale samenwerking 

• VSNU ziet landelijke rol (voor Surf?) 

• RDNL onderzoekt samenwerking 

 

• Verdere ontwikkeling ism RDNL & Surf & …  

??? 

 

• Themabijeenkomst UKB directeuren : 

“Behoefte aan overzicht van data diensten en 

dienstverleners”. 
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Vraag aan UKB werkgroep 

• Interessant voor eigen doelgroep?  

• Willen jullie lokale voorzieningen inbrengen? 

• Ieder een eigen ‘DoDo’? 
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Of één DoDo voor allen? 


