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EUR (Paul) 

 Men (stakeholders in de faculteiten maar ook in de bibliotheek) maakt zich zorgen over de 

projecten van het Research Support Office, waar RDM er één van is. Mede daarom heeft de 

afdeling Academic Service besloten voor de RDM workshops niet te wachten op uitkomsten van 

dat project maar die zelf in September weer op te starten. Mijn nieuwe collega Arjan gaat dat 

coördineren. 

UvA (Mariëtte) 

 Vanuit Amsterdam heb ik (nog) geen grootse sprongen voorwaarts te melden. 

UB Utrecht (Tessa) 

 Er is door ITS een requirement analyse gemaakt voor een repository voor na het onderzoek.  

 Er is een vacature uit voor metadata specialist bij de UBU die datasets operabel en koppelbaar 

moet gaan maken.  

 Er is een breed overzicht gemaakt van scholarly innovations (o.a. onderzoeksdatamanagement) 

met website en workshops. 

UB Leiden (Fieke) 

 17 maart jl. is de ‘Voorlopige regeling datamanagement’ vastgesteld door het CvB. 4 juni heeft 

er een bijeenkomst plaatsgevonden voor alle decanen en wetenschappelijk directeuren waarin 

NWO het beleid en de pilot heeft toegelicht en twee faculteiten vertelden hoe zij het eigen beleid 

uitwerken. Er was veel uitwisseling, de reacties waren positief. In het najaar moeten alle 

faculteiten rapporteren over de uitwerking van het beleid op instituutsniveau.  

 Er is een ondersteuningsstructuur voor de Universiteit voorgesteld waarin de 

verantwoordelijkheden zijn belegd. In deze structuur worden Informatievoorziening en training 

centraal (d.w.z. bij de UBL) belegd. Ook de ondersteuning voorafgaand aan en na afloop van het 

onderzoeksproject wordt bij de UBL belegd. De ondersteuning tijdens het onderzoek wordt 

primair een taak van de instituten. Uiteraard wordt er in alle fasen verwacht dat er wordt 

samengewerkt met relevante afdelingen. Het voorstel moet nog definitief worden goedgekeurd.  

 De beschrijvingen in DoDo, het overzicht van voorzieningen, zijn aangevuld en bij de meeste 

voorzieningen is aangegeven of zij voldoen aan het beleid van de UL. Er wordt nog gewerkt aan 

de interface en de wijze van presenteren. Als dit is afgerond, kan de url naar de VRE worden 

verspreid.  

 Een universitair werkgroepje werkt aan de functiebeschrijving van de Data Protection Officer 

(aanstelling is onderdeel van het beleid). 

 Eerder heb ik verteld over onze pogingen om voor een internationaal consortium (17 partners) 

een verklaring op te stellen over de ‘technical data protection procedures’. Dit is een onderdeel 
van de eisen in de ‘ethical issues’ bij een FP7 collaborative project. Mede dankzij de 
inspanningen van de projectmanager van het consortium waarvan Leiden penvoerder is hebben 
we nu een soort van format voor deze verklaring dat bestaat uit 3 delen:  

 Oplegvel / brief met ‘written confirmation’ die door iedere partner wordt  ondertekend. 
 Annex A : het beveiligingsbeleid van de UL in het algemeen en de VRE (sharepoint bij de UBL) in 

het bijzonder, ondertekend door de Data Protection Officer (i.c. de data security officer). 
 Annex B : ‘individual summary of data procedures on collection, storage, protection, retention 

and destruction’ op te stellen en te ondertekenen door alle partners voor de eigen 
werkpakketten op basis van een template.  

 Alle documenten zijn inmiddels ingediend en door de Europese projectmanager goedgekeurd 

(‘absolutely perfect’). Door de ervaringen is besloten alsnog een ‘full dmp’ op te stellen voor het 

hele project.  



 We zijn een blog gestart om te rapporteren over de activiteiten binnen de universiteit : 

http://blogs.library.leiden.edu/researchdata/  (werk in uitvoering). Op het blog o.a. ons dmp 

template en  binnenkort - de ‘voorlopige regeling’.  

UB Groningen (Christina) 

 Versie 1.0 van de website is in de lucht www.rug.nl/researchdata. Daarnaast is de Research 

Portal in de lucht (http://www.rug.nl/research/) met een prominente plaats voor Pure-

gerelateerde zaken. Research Data moet nog in deze portal verweven worden. 

 NWO informatiemiddag 9 maart j.l. met dr. Christa Hooijer van het NWO. 

 Profit Toolkit launch bij UMCG (9 april), helaas alleen via inttranet UMCG: Een toolkit ter 

begeleiding van het hele onderzoeksproces met allerhande protocollen en "standard operating 

procedures", ook op het gebeid van datamanagement. 

 Datarepository voor Archeologie (http://gia.ub.rug.nl/) gaat langzamerhand naar productie 

omgeving (zit nu nog op kleine server, we zijn nog aan het tweaken, vormgeving moet nog), 

presentatie bij ELAG conferentie in Stokholm. 

 Dienstenteam RDM van de UB heeft gastcolleges datamanagement voor research master 

letteren verzorgd, aan PhD cursus wordt gewerkt en verzocht aanvullende workshops over 

datamanagement bij diverse schrijfcursussen voor grants. 

UB Tilburg 

 Vorige maand is een 'Statement Datamanagement' goedgekeurd (voorbereid voor 

het CvB door Library and IT Services). Het statement benoemt de voor Tilburg 

University voorgeschreven uitgangspunten en verantwoordelijkheden voor de 

opslag en het beheer van onderzoeksdata. De faculteiten maken hierop hun eigen 

discipline-specifieke uitwerkingen. 

 

RU (Harrie) 

 Er is voor studenten een libguide gemaakt over research data management 
http://ru.nl.libguides.com/datamanagement. Daarin wordt aandacht besteed aan wat 

RDM is, het ervan voor studenten en aan een datamanagementplan. Voor enkele 
disciplines zijn voorbeeld data managementplannen opgenomen 

 Aan het MT van de UB is een roadmap aangeboden waarin de ondersteuning vanuit de UB aan 
research data management omschreven wordt. Ingegaan wordt op taken en producten en 
fasering. De rol, taken en competenties van data librarians komen aan bod. Ook wordt ingegaan 
op de benodigde fte’s. Het stuk ligt bij het MT. 

 Het format voor het datamanagementplan hebben we aangepast naar aanleiding van ervaringen 
die we ermee hebben opgedaan. Het is gebaseerd op het format van de WUR.  URL: 
http://www.ru.nl/publish/pages/716553/dmp_datalifecycle.docx 

 

Wageningen UR (Jacquelijn) 

 Op 1 mei hebben we een Data Management middag georganiseerd, met 70 deelnemers uit PhD 

en leerstoel geledingen. ELN, Data opslag en de Data Manegement Support Hub waren de 

onderwerpen. Succesvol. 

 We werken samen met de IT dienst en een groep onderzoekers de functionele eisen uit voor een 

data opslag die voldoet aan VSNU regels mbt data (10 jaar, niet muteerbaar etc.). Het dilemma 

is steeds kosten vs. functionaliteit. 

 Onze Git@WageningenUR kent inmiddels meer dan 150 gebruikers (PhD studenten) en 500 

projecten. Het is een dienst die goed gewaardeerd wordt en waar mooie sier mee gemaakt kan 

worden. Code is data. Een Source Code Repository een veilige manier om met deze data om te 

gaan. 

 We gaan DOI’s plaatsen op Wageningen UR rapporten en datasets die we zelf publiceren (via 

CrossRef). 

 De licentie Instellingsovereenkomst met DANS wordt beoordeeld door Jurische zaken 
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