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EUR (PAUL) 

 Marlon Domingus, projectleider RDM is nog steeds druk bezig met Research Data Management. In plaats van 

een overkoepelende PID komen er allerlei project briefs uit.  

 De eerste over de huidige data storage (on)mogelijkheden en binnenkort één over het Erasmus Bahavioral 

Lab. De storage brief is vooral gebaseerd op de samenwerking met het ISS, EUR aan zee. Het behavioral lab 

is samen met het Erasmus Data Service Centre één van de plekken waar Marlon de dienstverlening rondom 

RDM wil implementeren. Het Behavioral Lab is in eerste instantie een initiatief van de faculteit psychologie en 

bedrijfkunde, maar inmiddels hebben de economen hun eigen behavioral lab en volgt geschiedenis, cultuur 

en communicatie. We proberen de financiering centraal te krijgen en goed bemenst.   

 Hetzelfde geld enigszins bij mijn Erasmus Data Service Centre. Die blijft de UB weliswaar financieren maar de 

bemensing moet, ondanks vacature, beter willen we er nieuwe RDM diensten erbij kunnen nemen. Behalve 

bemensing blijft ICT infrastructuur hoofdpijn voor een goede ondersteuning.  

RU (HARRIE) 

 Door het expertisecentrum onderzoeksdata (UB) is een workshop opgezet voor PhD’s die samen met de dienst 

personeel en organisatie georganiseerd wordt. In december is een dubbele workshop gegeven aan ca. 40 

PhD’s. In januari nog een keer voor ongeveer eenzelfde aantal. De workshops worden positief geëvalueerd en 

op basis van evaluaties verder ontwikkeld. 

 Eind 2014 heeft het expertisecentrum in het kader van een klein data project van DANS de onderzoeksdata 

van het project “Gezin en Persoonlijkheid aan het eind van het 2e millennium” klaar gemaakt voor opname in 

Dans. Op basis van SPSS files zijn codeboeken gemaakt, de vragenlijsten zijn gescand en de correspondentie 

tussen vragen en variabelen is vastgelegd. Dit alles in nauwe samenwerking met de onderzoeker. Begin 

januari zijn de data gedeponeerd. 

 De UB participeert in de RDS pilot van de Radboud Universiteit waarin 1 interface ontwikkeld wordt voor de 

registratie van onderzoek, publicaties en onderzoeksdata. De UB neemt hierbij met name de ondersteunende 

taken voor haar rekening. 

 In januari hebben de medewerkers van het expertisecentrum een dag besteed aan de ontwikkeling van een 

roadmap voor de diensten die het expertisecentrum gaat bieden. Bepaald is wat er in de roadmap moet 

worden opgenomen. Deze wordt nu verder ontwikkeld. 

 Verder participeert het centrum in ethische commissie en helpt het bij fundercases die daaruit voortvloeien. 

De ondersteunende taken gaan steeds beter en worden ook breder ingezet (ook Beta en UMC). 

UVA (MARIETTE) 

 Het RDM-beleid voor UvA en HvA is op hoofdlijnen vastgesteld door het College van Bestuur; faculteiten en 

onderzoeksinstituten hebben tot 1 september 2015 de tijd om aanvullend eigen beleid te maken binnen de 

kaders van het vastgestelde centrale beleid. 

 Het voorbereidende werk voor de Europese aanbesteding van een systeem ten behoeve van opslaan, 

gecontroleerd delen en publiceren van data start deze maand. Gunning staat gepland voor oktober a.s. Eén 

en ander vindt plaats in een nieuw project (naam nog te verzinnen, suggesties voor pakkende acroniemen 

welkom) waarvan Driek Heesakkers projectleider en Mariëtte projectsecretaris is. 

 Mariëtte is bezig het project RDM Ondersteuning af te ronden: RDM website, RDM service desk en RDM 

workshops voor onderzoekers worden in de reguliere dienstverlening van de Bibliotheek opgenomen. 

 Mariëtte heeft tijdens de International Digital Curation Conference (9-12 februari) samen met Sarah Jones 

(Digital Curation Centre) en met medewerking van Ellen Verbakel (3TU.Datacentrum), Andrew Cox (iSchool 

University of Sheffield), Stephen Grace (University of East London), Stuart MacDonald (University of 

Edinburgh) en Dan North (LIBER) een workshop over het trainen van informatiespecialisten voor RDM-

ondersteuning georganiseerd. Presentaties en een verslag in de vorm van tweets en foto's. De deelnemers, 

afkomstig uit 15 verschillende landen, waardeerden de workshop met een gemiddeld cijfer van 4,5 op een 

schaal van 1-5. Er zijn plannen om de workshop te herhalen op de LIBER-conferentie in juni. 

http://www.dcc.ac.uk/events/workshops/comparing-notes
https://storify.com/sjDCC/training-librarians-for-research-data-management


 Mariëttes IDCC15-poster over het trainen van de informatiespecialisten bij de UvA is hier te vinden op  

  

http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/IDCC15/110_ReinventingTheWheel.pdf


UVE (LEON) 
 Onder de vlag van de ICT Governance Board van de TUe is het visiedocument ‘IT for research’ geschreven en 

geaccepteerd. Hierin wordt ook aandacht gevraagd voor training en ondersteuning op het gebied van research 

data management. Het IEC / Bibliotheek van de TUe is bij dit onderdeel betrokken. Concreet gaat het dan 

onder meer om een verdere ontwikkeling van de bestaande training Research data management voor PhD-

ers. 

 De training Research data management voor PhD-ers is inmiddels 2 x gegeven. Daarnaast is er ook 2x een 

workshop Dutch Dataverse network verzorgd. Voor deze workshop zijn ook handleidingen ontwikkeld. Er zijn 

dataverses gemaakt voor een onderzoeksgroep en een individuele onderzoeker. Het gebruik ervan wordt 

gemonitord. 

 Tot slot: presentaties over research data management (in relatie tot eisen financiers)  en acquisitie data sets 

voor 3TU.Datacentrum. 

UL (FIEKE) 
 Zoals eerder gemeld loopt er een Universitair Plan van Aanpak voor datamanagement met 3 deelprojecten :  

beleid, training & ondersteuning, infrastructuur en pilotprojecten bij iedere faculteit.  

 De ‘Voorlopige Richtlijn Datamanagement Universiteit Leiden’ wordt naar verwachting in maart vastgesteld.  

 In het deelproject ondersteuning en training werken we nu aan een voorstel voor het trainen van alle 

promovendi en aan templates voor datamanagementplannen en –paragrafen. Er hebben inmiddels 2 sessies 

plaatsgehad van een training voor PhD’s van het Leiden Academic Center for Drug Research.  

 Voor het infrastructuurproject (‘DoDo’) vragen we de medewerking van de UKB werkgroep (zie aparte mail) 

voor het maken van een inventarisatie van alle datamanagement voorzieningen, lokaal, nationaal en 

internationaal. Alle projecten moeten voor de zomer zijn afgerond. 

UM (HENK) 
 17 december heeft Management team van UM (CvB/Decanen) ingestemd om DDN te gebruiken als centrale 

registratietool voor datasets behorende bij publicaties;  

 Momenteel is de UB samen met ICTS bezig een centrale opslag/archief-voorziening in te richten: 

inzet van DDN voor opslag en archief van kleinere datasets (< 2Gb per set); 

inzet van 1 Pb servercapaciteit voor centrale opslag en archief van grotere datasets (>2 Gb per set); 

 Vanuit UB initiatief om beleidskader helder en transparant te krijgen (benoemen 

rollen/verantwoordelijkheden tbv decentraal invoeren DM en aanzetten tot actie); 

 Opzet basiscursus RDM door UB in Q1 

 

UT (PETRA) 
 Op dit moment is de besluitvorming over een ‘statement’ datamanagement (beleidsmatig kader over 

uitgangspunten en verantwoordelijkheden) in een beslissende fase.  

 Bezig pilots op te starten: ontwikkelen generieke applicatie voor invoer datatsets in DDN en ontwikkelen data-

infrastructuur voor big data.  

 Daarnaast zijn we voorbereidingen aan het treffen voor het inrichten van een centraal data-informatiepunt en 

het opzetten van een training DMP voor promovendi.  

 Met het vertrek van Rob Grim als ons hoofd Research Support is wel een herbezinning nodig op welke 

activiteiten uitgevoerd zullen gaan worden. Er is een grote reorganisatie van de ondersteunende diensten in 

aankomst en niet zeker is nog of er vervanging voor Rob geregeld kan/mag worden.  

 Tot slot lopen de reguliere activiteiten in het kader van het Europeana-project (harvesten metadata uit DDN) 

en in het kader hiervan zijn we naar de licentieovereenkomsten voor datasets aan het kijken. 

 

WUR (JACQUELIJN) 
 Op 23/2 is de Wageningen UR Data Management Support Hub live gegaan 



(http://www.wageningenur.nl/datamanagement). Achter deze Hub zit een gezamenlijke dienstverleningen 

van IT, Archiefdienst, Legal Services en de Bibliotheek. Het is een informatieportaal/Helpdesk combi. Voor het 

opzetten van de Hub hebben we veel samengewerkt met een klankbordgroep van onderzoekers uit de 

Kenniseenheden.  

 Op 9/3 houden we weer een DMP training voor PhD studenten. 25 deelnemers. 

 Vanaf 15/2 bieden we een Source Code Repository met archieffunctie aan (Git@WageningenUR), voor de 

management van software code. We hebben inmiddels vanuit alle Kenniseenheden al projecten aangemeld 

gekregen (in 10 dagen zijn er 80 projecten gestart, en we hebben nog geen eens echt reclame gemaakt). Met 

andere woorden het is een dienst die gretig wordt gebruikt. Dienstverlening vanuit Bibliotheek en IT. 

 Samen met Kennisinstituut ALTERRA werken we aan een elektronisch Open Data Journal for Agricultural 

Research (ODJAR), voor publicaties over Datasets. De datasets zelf gaan naar 3TU of DANS of ander data 

archief. 

 Er is (bijna) interne overeenstemming over het kostenmodel van DANS en 3TU Datacentrum in het FO-BO 

model.  

 

http://www.wageningenur.nl/datamanagement

