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UvAmsterdam (Mariëtte) 
 Geen aanvullingen op vorig overzicht 

Delft (Madeleine) 
 Het Open Science Team van de TU Delft Library heeft opdracht gekregen van het CvB om een 

Roadmap naar  Open Science te ontwikkelen en daarmee het beleid van de TU voor de (nabije 
toekomst) vorm te geven. Een van de acties die vóór aanvang van het academisch jaar 2015-
2016 moet zijn vormgegeven is:  Het creëren van specifiek trainingsmateriaal over Open 
Research voor verschillende doelgroepen als: PhD's, Pi's, projectmanagers van H2020 projecten 
etc. Specifiek m.b.t. data management zal dit door het team RDS worden opgepakt. 

 Nieuwe release van het data archief is onlangs opgeleverd. 
 In maart heeft het team Research Data Services diverse keren advies gegeven aan onderzoekers 

t.a.v. de dataparagraaf in hun NWO vici projectvoorstellen. 

 

Nijmegen (Harrie) 
 Optimalisatie van interface voor invoer van datasets in RIS systeem (1 systeem voor 

publicatiegegevens, ft en data) 

 Hulp bij data paragrafen subsidieaanvragen NWO en daaruit voortvloeiende 

datamanagementplannen 

 Informatiebijeenkomsten voor afdelingen binnen UB over RDM 

 Ontwikkelen roadmap voor ondersteuning RDM door bibliotheek 

 Checklist ontwikkelen voor maken data management beleid door onderzoeksscholen 

Utrecht (Tessa) 
 Met ITS is er een deel van de corporate site van de UU ingericht voor research data 

management. Een eerste prototype is klaar. 

 Er zijn, in samenwerking met ITS, voor de NWO dataparagraaf enkele voorbeeld teksten 

gemaakt. 

 Er is gewerkt aan een workshop ‘data vinden’ voor collega’s die in mei gegeven gaat worden. 

 Een workshop datamanagement plan is gegeven aan medewerkers van het UU Research Support 

Office.  

Wageningen (Jacquelijn) 
 Kosten publiceren van data bij DANS en 3TU worden centraal gedekt tot 500 Gb per 

onderzoeksafdeling per jaar. 

 Met IT werken we aan een archief storage voor data die niet noodzakelijkerwijs direct online 

beschikbaar hoeft te zijn, maar volgens de VSNU en Archiefwetgeving wel 10 jaar bewaard moet 

blijven. We denken aan goedkoop, niet muteerbaar, 1xbackup, doorzoekbaar, lage 

lees/schrijfsnelheden, zonder DOI. Hebben overleg gehad met UvA (Mariëtte). 

 Legal services werkt aan een notitie over eigenaarschap van data 

 We zijn gestart met een PR campagne over de Data Management Support Hub  

 

 


