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Harrie - Radboud (Nijmegen) 

Academische Zaken (in Radboud Universiteit heet dit MSO) is begonnen met gesprekken met 

onderzoeksinstituten voor invulling institutioneel beleid mbt data management (RU breed beleid is 

vastgesteld door CvB). Expertisecentrum Onderzoeksdata van UB is hierbij aanwezig.   We hebben ter 

ondersteuning van de onderzoeksdirecteuren ook een groot aantal bijlagen gemaakt over allerlei 

aspecten van databeheer die in institutioneel beleid aan bod kunnen komen. 

 

Paul – EUR  (Rotterdam) 

EUR heeft RDM beleid vastgesteld in ICT regelementen en verwachting is dat het “minimale protocol“ in 

December volgt. Verder bieden we steeds meer opslagfaciliteiten aan Surfdrive, Dataverse en SURF Sara 

(Lisa en Cartesius). 

 

Maarten – UT (Enschede) 

Implementeren UT-databeleid 

1. Workflow archiveren data bij proefschriften (zie bij data-opslag 2: archiveren in 

3TU.Datacentrum) 

2. Ondersteuning implementeren databeleid faculteit CTW 

Data-opslag 

1. Beveiligde (gecertificeerde) data-opslag: opschalen faciliteiten onderzoeksinstituut IGS naar UT 

2. Archiveren data in 3TU-datacentrum met beperkte toegang (in voorbereiding) 

3. Data-archivering voor onderzoeksprojecten (RiverCare, Water Footprint Network) bij 

3TU.Datacentrum 

Cursus RDM 

1. Aanbieden cursus RDM (grotendeels gericht op schrijven DMP) 

2. Aanpassen huidige cursus RDM i.v.m. snel groeiende vraag 

3. Afstemmen cursus RDM met specifieke RDM-behoefte onderzoeksinstituut IGS 

 

Ellen Fest – WUR (Wageningen) 

- Het programma waarin de dienstverlening op het gebied van Datamanagement is opgezet is 
vorige week afgerond. De dienstverlening wordt voortgezet onder de Data Management Support 
Hub. 

- Het team Research Support werkt een plan uit om PhD-studenten vlak voor ze hun thesis 

afronden te wijzen op de mogelijkheden voor publiceren van hun data voor zover ze dat nog niet 
gedaan hebben.  

- 2 PhD-studenten zijn vorige week gepromoveerd en pleitten beiden in hun stellingen voor “open 
data”. Zie http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Facilities/Library/Library-
display/Spotlight-publications-Young-scientists-advocate-for-open-data.htm voor de stellingen. 
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Christina – RUG (Groningen) 

Het dienstenteam RDM van de bibliotheek heeft afgelopen zomer een plan met ingang van het 

academisch jaar 2015-2016 gemaakt. Dat was dus voor de tussenrapportage bij de UKB. Dat stuur ik je 

toch maar op. Een update maakt het team pas na de UKB werkgroepvergadering van volgende week. 

Plannen van de afdeling Ontwikkeling en Innovatie van de bibliotheek hangen onder het nieuwe 

strategisch meerjarenplan 2016-2020 en daar wordt nog hard aan gesleuteld. Dat betekent dat we nog 

niet weten wat precies wanneer aangepakt wordt (of kan worden, want er zijn nogal wat 

afhankelijkheden). 

Pure en certificering zullen hoog op de agenda staan. 

 

Tilburg University (TiU) – Petra  

 Aangepast (meer bindend) ‘Statement onderzoeksdata’ op beleidsagenda in december.  

 Op 26 november jl. training data management voor PhDs/onderzoekers gegeven, succesvol 

verlopen. In december nog aparte training voor ondersteunend personeel.  

 Adviesgesprekken met schools (beleidsmedewerkers en onderzoekers) over rdm. 

 Pilot DataverseNL loopt met departement School of Humanities waarbij onderzoekers zelf 

datasets gaan invoeren. 

 Veel reorganisatieperikelen, wisseling directeur Library and IT Services per 12 november en (nog 

steeds) vacature hoofd Research Support. 

 

 


