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Periode juni tot en met 21 oktober 2015 

Update UB Leiden 

- De faculteiten hebben gerapporteerd over hun invulling van het universitaire beleid. Dit moet 
ertoe leiden dat de voorlopige regeling voor het eind van het jaar wordt omgezet in algemeen 
geldend beleid. 

- Met Academische zaken en de ICT afdeling (ISSC) maken we een rondje langs de faculteiten 
(decanen, WD’s en datamanagementcommissies) om de behoeften aan ondersteuning en 
voorzieningen bij de invulling van het beleid te bespreken. M.b.v. de dienstencatalogus DoDo 
maken we vooraf inzichtelijk welke voorzieningen relevant zijn voor de discipline en in hoeverre 
deze voldoen aan de richtlijnen datamanagement van de Universiteit Leiden 
(https://vre.leidenuniv.nl/vre/lrd/Pages/faculty.aspx ). 

- Naast de maatwerkcursussen voor PhD’s van bepaalde instituten,  verzorgen we nu ook 
inleidende cursussen ‘ Data management policies and planning’ die open staan voor alle 
onderzoekers uit Leiden. Zelfs zonder uitgebreide reclamecampagne is er al veel belangstelling 
voor. Daarnaast workshops voor MA studenten en andere ad hoc activiteiten.  

- Volgens de planning van het Universitaire Datamanagement Project worden nu de rapportages 
geschreven voor de afronding eind dit jaar van de deelprojecten beleid, training & 
 ondersteuning en infrastructuur. Met de beleidsmedewerkster van Academische zaken hebben 
we een voorstel ingediend voor het vervolgtraject voor de implementatieperiode van de Regeling 
Datamanagement. 

- M.b.t. het infrastructuurproject (= DoDo) wordt er een rapport opgeleverd over bestaande en 
gewenste voorzieningen. We inventariseren welke voorzieningen er lokaal (ISSC), nationaal 
(RDNL) en internationaal (EUDAT2) gepland staan. We hebben deelgenomen aan de RDA met het 
oog op nieuwe ontwikkelingen. 

 

Activiteiten overzicht TU Delft Library: 

- Roadshow Open Science loopt goed. Het aansluiten bij afdelingsoverleggen werkt naar ieders 
tevredenheid. Naar aanleiding hiervan regelmatig nieuwe uploads naar 3TU.Datacentrum. 

- Data stewardship; in de zomer zijn er interviews gehouden met onderzoekers over hun 
wensen m.b.t. een mogelijke invulling van data stewardship. Resultaat hiervan wordt 
binnenkort in CvB besproken. Belangrijkste conclusies: 

 There is a clear preference for a bottom-up approach  

 Have faculties and communities discuss their used and preferred procedures and 

protocols for good data management during and at the end of research projects. Support 

them with some kind of framework and central support. Additional support per faculty 

for the first few years is very much appreciated. 

 Facilitate an easy-to-use central infrastructure that makes the process of gathering, 

sharing and, if possible, opening up research data as smooth as possible. Preferable a 

location where you can access your data also after leaving the TU Delft.  

 Facilitate training on all aspects of data management; especially PhD students in an early 

stage of their career 
 

 

https://vre.leidenuniv.nl/vre/lrd/Pages/faculty.aspx


 

Activiteiten Universiteit Utrecht: 

- Indian Summer school voor vak- en informatiespecialisten gedaan (2x ochtend, met 
huiswerk). De vak- en informatie specialisten hebben een start gemaakt met het zelf 
oppakken van RDM support, en er komt een stappenplan om dit verder te faciliteren. 

- ‘DMP Review’ checklijst gemaakt voor vak- en informatiespecialisten (score per onderdeel: 
ja, nee, ietwat) 

- Good archiving practices opgesteld (theorie). Good storing practices in voorbereiding.  
- Vooronderzoek behoeftes opslag onderzoeksdata afgerond (vooral ITS) 
- ‘RDM Support’ website in de lucht www.uu.nl/rdm 
- Start werkzaamheden Otto Lange, metadataspecialist. Is aangehaakt bij europees project 

‘EPOS’ en UU project ‘INSTITUTIONS’ (data interoperabel maken).  
- Workshops DM (populair) en Open data (minder populair…) gegeven. 

 

Nagekomen: 

Activiteiten Tilburg University (TiU) 

 Wat betreft beleid: er bestaat een ‘Statement onderzoeksdata’ (zonder verplichting tot 

deponeren of een DMP te maken), waarbij de faculteiten de geformuleerde richtlijnen nader 

moeten uitwerken. De in juni dit jaar aangetreden nieuwe rector is echter voorstander van 

een meer centraal gerichte en bindende richtlijn. Deze is in de maak en naar verwachting op 

korte termijn beschikbaar. 

 Start van Data Management Training voor PhDs/onderzoekers in november 2015. 

 Veel adviesgesprekken met schools over rdm. 

 Voorbereidingen Dataverse 4 

 Pilot Dataverse is onlangs gestart met departement waarbij onderzoekers zelf datasets gaan 

invoeren. 

 Onderhandelingen met afdeling Communicatie & Marketing over online brengen dataportal 

in nieuwe fase.  

 

http://www.uu.nl/rdm

