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UKBwg research data - activiteitenoverzicht instellingen, overleg 14 
april 2016 
woensdag 6 april 2016 
11:05 

 

WUR (Ellen): 

 diverse workshops rondom Data Management 
o onderzoeksschool WIAS: best practices uit de DMPs; 
o projectteam : crash course 
o PhD-studenten tijdens een workshop-dag: introductie in RDM 

 binnen de bibliotheek een taskforce opgezet om te kijken hoe we verder gaan met de RDM. Huidige 
afstemming met onderzoeksscholen is afgerond en hier moet een nieuwe vorm voor komen. Ook is 
er een nieuwe Dean aangesteld die betrokken is bij dit onderwerp. Daarnaast is er duidelijk behoefte 
aan instellingsbreed  beleid. 

 teksten op website aan het aanpassen (check of alles nog relevant  is) 

 cursus van Tessa bezocht ter inspiratie voor het aanpassen van onze eigen RDM-cursus die alweer 
enige tijd loopt 

 leuke annekdote over hoe goed de data-ondersteuners van de verschillende UB's elkaar weten te 
vinden: 

op vrijdagmiddag krijg ik een mail van Tessa dat er een PhD-er uit Wageningen zich gemeld in 
Utrecht voor de RDM-workshop. Helaas is deze alleen beschikbaar voor de eigen PhD-studenten. 
Daarna komt er een mail van Mariette binnen in de datamanagement support email-box met 
daarin de boodschap dat er een PhD-student uit Wageningen wil meedoen met hun cursus. 
Beide dames hebben deze PhD-student keurig terugverwezen  naar ons supportteam. De PhD-er 
had blijjkbaar een planningsprobleem en kon niet meedoen aan de cursus op de door ons 
geplande datum. Wij hebben uiteindelijk contact gezocht met deze student en Hugo heeft hem 
wegwijs gemaakt in RDM tijdens een individueel gesprek. Tessa en Mariette bedankt voor deze 
goede afhandeling. 

 

EUR (Paul) 
RDM activiteiten EUR 
https://www.surf.nl/en/agenda/2016/04/symposium-designing-and-shaping-open-science/index.html 

 

en enigszins gerelateerd aan RDM 
http://www.eur.nl/ub/nl/edsc/nieuws/details/article/81999-edsc-
mini-symposium/ 
http://www.eur.nl/ub/nl/edsc/nieuws/details/article/81856-
interview-em/ 

 

UvA (Mariëtte) 
Het RDM-overzicht voor de UvA van deze keer: 

- De aanbestedingsprocedure voor een RDM-systeem voor UvA en HvA staat op afronding. We hopen in de 
tweede helft van april een voornemen tot gunning te publiceren en – bij geen bezwaren van andere 
leveranciers tijdens de wettelijk verplichte stand still periode van 20 dagen – in de loop van mei contracten te 
tekenen. Vervolgens gaan we er, samen met de leverancier, alles aan doen om het systeem (aangepast aan 
onze eisen en wensen) in uiterlijk het vierde kwartaal van dit kalenderjaar aan onderzoekers ter beschikking 
te kunnen stellen. 

- Van het centrale Bureau Communicatie hebben we een medewerker te leen die met voortvarendheid onze 
kwijnende RDM - programma-communicatie aanpakt: inmiddels zijn drie nieuwsberichten over RDM online 
verschenen (http://rdm.uva.nl/actueel/nieuws/nieuws.html), rond 7 april verschijnt de eerste editie van een 

https://www.surf.nl/en/agenda/2016/04/symposium-designing-and-shaping-open-science/index.html
http://www.eur.nl/ub/nl/edsc/nieuws/details/article/81999-edsc-mini-symposium/
http://www.eur.nl/ub/nl/edsc/nieuws/details/article/81999-edsc-mini-symposium/
http://www.eur.nl/ub/nl/edsc/nieuws/details/article/81999-edsc-mini-symposium/
http://www.eur.nl/ub/nl/edsc/nieuws/details/article/81999-edsc-mini-symposium/
http://rdm.uva.nl/actueel/nieuws/nieuws.html
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driemaandelijkse RDM- nieuwsbrief (*), en we zijn aan het kijken naar de (on)mogelijkheden van  webinars. 
- Op verzoek van het College van Bestuur gaat de Bibliotheek UvA/HvA werken met een Producten- en 

Dienstencatalogus. In dat kader zijn alle diensten van de Bibliotheek, waaronder RDM-ondersteuning, 
beschreven en krijgen alle diensten een diensteigenaar (functioneel aanstuurder/verantwoordelijke). 
Mariëtte is vanaf 1 april diensteigenaar RDM, onder eindverantwoordelijkheid van de portefeuillehouder 
Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning in het managementteam van de Bibliotheek. 

 

(*) Ook UKB-werkgroepcollega’s zijn van harte welkom als abonnee, inschrijven kan via 
http://rdm.uva.nl/actueel/nieuwsbrief/rdm-update-abonnement.html (en uitschrijven via een link in de 
footer van elke editie van de nieuwsbrief). 

 
UU (Tessa): 
RDM support breidt zich actief uit als een expertise netwerk door de universiteit heen. 

- Beveiligingsbeleid UU is effectief geworden, er is een data classificatie systeem (openbaar, basis, 
gevoelig, kritiek) welke begint met het beantwoorden van 5 vragen. Daarna volgt een meer 
uitgebreide classificatie. Er zijn ook systeemeisen gespecificeerd bij elke data klasse. 

- Het project “Institutions” dient als pilot voor het opzetten van infrastructuur voor interoperabele 
data en een data- catalogus 

- Er is een plan van aanpak opgesteld voor UB collega’s welke de benodigde kennis en kunde 
specificeert. Met twee online examens konden collega’s testen: ben ik er klaar voor? Vier keer per 
jaar stellen we nu voor UB collega’s een nieuwsbrief op. 

- Samen met UM en Delft een concept kostentabel DM opgezet, gebaseerd op de UK data service costing 
tool 

 

UM (Henk): 
- belangrijkste activiteit op dit moment is uitrol van een lokaal project om de data-opslag infrastructuur en 

bij behorende diensten te optimaliseren. Voor dit project is 150.000 euro beschikbaar en bestaat 
enerzijds uit het installeren van een extra generieke opslagfaciliteit van 1 Pb als Managed File Service, met 
erbovenop additionele functionaliteit om die opslag aan te laten sluiten op functionele wensen vanuit de 
doelgroep. Het gaat hierbij dan om zaken als autorisatie/authenticatie, opslag/delen/afscherming tijdens 
en na onderzoek, voldoende uploadcapaciteit, ontsluiting en positionering van deze faciliteit ten opzicht 
van bijvoorbeeld  DataverseNL. 
We hopen rond de zomer een eerste basisfunctionaliteit beschikbaar te kunnen stellen. Aanvullende 
ondersteuning via documentatie, workshops ed volgt dan nog, evenals globaal data-governance model, 
bijbehorend kostenplaatje, SLA. 

- aansluiting bij ontwikkelingen bij MUMC+ (UMC en faculteit geneeskunde, gezondheidswetenschappen) 
waar men stap verder gaat mede vanwege klinische data van informed consent, anonimisate en 
pseudonimisatie, maar ook het beleid van UMC dat data voor elkaar beschikbaar moeten zijn ivm 
hergebruik (zie in dit verband laatste publicatie van SURF: https://www.surf.nl/kennisbank/2016/rapport-
research-support-in-nederland-de-stand-van-zaken.html?pk_campaign= 31-3-
2016%20SURF%20Nieuws%20NL&pk_kwd=Nu%20beschikbaar%3A%20rapport%20Research%20Support%
20in% 20Nederland ) 

- Het RDM-beleid begint langzaam in te dalen bij de faculteiten (zie hiervoor de medische hoek): 
afstemming vindt plaats met Faculteit Psychologie waar nadere invulling van de UM-RDM gedragscode 
leidt tot extra richtlijnen, in-huis dataspecialist en afstemming met UB hoe nu verder. Andere faculteiten 
gaan met nieuwe gefinancierde projecten  volgens de gedragscode aan de slag en doen daarbij beroep 
op UB (omvang is nog te gering om eigen dataspecialist aan te stellen). 

- Helaas is de dataspecialist bij de UB/ICTS voor langere tijd uit de running, waardoor extra werk op 
mijn schouders terecht komt. 

 

RUG (Christina) 
- Het project voor het opzetten van een RDO is afgesloten. RDO loopt en wordt over 2 jaar geëvalueerd. Aanvraag 

en toekenning exploitatiebudget en personeel voor 2 jaar loopt nog. Pure en RDO krijgen één en hetzelfde 

http://rdm.uva.nl/actueel/nieuwsbrief/rdm-update-abonnement.html
https://www.surf.nl/kennisbank/2016/rapport-research-support-in-nederland-de-stand-van-zaken.html?pk_campaign=31-3-2016%20SURF%20Nieuws%20NL&amp;pk_kwd=Nu%20beschikbaar%3A%20rapport%20Research%20Support%20in%20Nederland
https://www.surf.nl/kennisbank/2016/rapport-research-support-in-nederland-de-stand-van-zaken.html?pk_campaign=31-3-2016%20SURF%20Nieuws%20NL&amp;pk_kwd=Nu%20beschikbaar%3A%20rapport%20Research%20Support%20in%20Nederland
https://www.surf.nl/kennisbank/2016/rapport-research-support-in-nederland-de-stand-van-zaken.html?pk_campaign=31-3-2016%20SURF%20Nieuws%20NL&amp;pk_kwd=Nu%20beschikbaar%3A%20rapport%20Research%20Support%20in%20Nederland
https://www.surf.nl/kennisbank/2016/rapport-research-support-in-nederland-de-stand-van-zaken.html?pk_campaign=31-3-2016%20SURF%20Nieuws%20NL&amp;pk_kwd=Nu%20beschikbaar%3A%20rapport%20Research%20Support%20in%20Nederland
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regieorgaan (stuurgroep kan niet w ant dat geeft verwarring ivm Prince2-methodiek. Het zijn immers geen 

projecten meer maar diensten die azich ontwikkelen, maar kunnen vanwege het interdisciplinaire karakter niet 

alleen in de hiëarchische lijn worden aangestuurd). 

- 8 april informatiemiddag databeleid faculteiten en instituten RUG en UMCG, overleggen met graduate schools 
gaande. Beleid wordt zodra het vastgesteld is zoveel mogelijk op de publieke website gepubliceerd. 

- Bèta versie RDMP webtool FWN wordt momenteel verder verbeterd en is inmiddels aan andere 

faculteiten/instituten voorgelegd. vragen mbt PIA en zonering data worden ingebracht. 

- Infrastructurele projecten bij het UMCG worden opgezet nu het bestuur heeft ingestemd met het IT plan voor 

het UMCG. Het RDO is op punten betrokken. 

- Universitaire Security Kergroep schrijft ontwikkelplan (met verbindingen naar RDMP en infrastructurele 
ontwikkelingen, zoals privacy by design). 
- CIT meerjarenplan (met daarin o.a. infrastructurele projecten CIT en UB) loopt enige vertraging op vanwege 
overschrijving van het beschikbare budget. 
- Organisatie van diverse activiteiten, bv. bijeenkomsten nieuwe medewerkers, PhD -dagen, PbD 

informatiemiddagen. 

 

UL (Fieke) 
- De universiteitsraad komt deze week met een advies over de Regeling Data Management (het beleid), 

de laatste stap vóór vaststelling van het beleid. 
- De rapportages van de deelprojecten Training en Ondersteuning en Infrastructuur zijn positief 

ontvangen in de Universitaire Stuurgroep. De aanbevelingen zijn vrijwel integraal overgenomen en 
worden nu uitgewerkt in een implementatieplan voor de komende drie jaar. Onderwerpen zijn onder 
meer : one-stop-shop, doorontwikkeling dienstencatalogus Dodo, registratie datasets en 
datamanagementplannen, ontwikkeling van datamanagement diensten onder achitectuur, etc. etc. 

- Het rondje langs de faculteiten om de behoeften aan ondersteuning en voorzieningen te bespreken is 
bijna afgerond. We hebben hierdoor goed inzicht gekregen in de verschillende manieren waarop het 
universitaire beleid wordt uitgewerkt door de onderzoeksinstituten. Er is veel belangstelling voor de 
trainingen en vooral behoefte aan een beveiligde opslagvoorziening 

- Er loopt een pilotproject met iRODS bij Cognitieve Psychologie. 
- We geven een gecombineerde projectmanagement & datamanagementcursus voor PhD’s samen met 

een extern trainingsbureau. De eerste ervaringen met deze pilot zijn positief. 

 
TiU (Petra): 
- Nieuwe TiU-richtlijn datamanagement opgesteld ter advisering CvB/decanen. Was hier nu direct bij 

betrokken 
- Implementatie andere inzet DataverseNL met werkgroep: 

o Nu ook tijdens onderzoek te gebruiken (koppeling aan publicatie wordt losgelaten) 
o Pilot bij Humanities waarbij onderzoekers zelf kunnen invoeren 
o Procedures worden aangepast, beschreven en gepubliceerd om te kijken of behalen keurmerk 

(DSA) mogelijk is. Ook hierbij interne training over nieuwe procedures 
o We gaan deelnemen aan SWORDS-project voor koppeling DataverseNL met EASY 

- Informatiebijeenkomst georganiseerd voor ondersteunend personeel (mmv Marjan Grootveld, DANS), vnl. 
subsidieadviseurs en beleidsmedewerkers onderzoek. Hoge opkomst, goed ontvangen. 

- Inventarisatie wensen onderzoekers tbv gebruik opslagfaciliteit ‘Storage voor wetenschappers’. 
- Bezig om ‘focusgroep’ datamanagement op te starten (klein clubje onderzoekers, informeel, om feedback te 

krijgen en uitwisseling van ervaringen).  
- Veel demo’s aan het geven bij departementen over DataverseNL (nav kennismakingsrondje nieuwe directeur 

bij faculteiten).  
- We gaan de Data-tab in Pure eind april ‘aanzetten’. 
- Door reorganisatie is per 1-1-2016 het hoofd Library weggevallen. Nieuwe directeur is zich nog aan het 

inwerken op dossier datamanagement. Dit maakt het momenteel erg druk, ook omdat er al ruim een jaar 
geen afdelingshoofd is, maar … die komt er dan toch per half april.  

 
VU (Ana): (PP: 12apr16 nagekomen en 30apr16 toegevoegd aan overzicht) 
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- Faculteiten zijn bezig met uitwerking centraal VU-beleid RDM. Deadline is 1 september. Taak van UB is 
faculteiten assisteren, monitoren en aan het CvB rapporteren. 

- Data archieven zijn op 2 juni live. VU biedt 3 systemen aan: offline storage voor sensitive data; data-archief 
voor 10 jaar opslag en data repository (DataverseNL). Deze services worden ook door PThU gebruikt. 

- LibGuide voor RDM in april live. LibGuide wordt naast de themasite “onderzoeksdata” op de VU-intranet 
gepresenteerd. Op de themasite worden de producten en diensten van de VU voor RDM gepresenteerd, op 
LibGuides wordt de “waarom” vraag beantwoord. 

- Er wordt geïnventariseerd of alle cursusmateriaal voor secondaire data (m.n. financiële data en statistieken) 
ook in Libguides komen. Op dit moment wordt dit materiaal via Blackboard aangeboden.  

- Cursus Data Essentials voor Promovendi wordt ingebed in de cursusaanbod van de Graduate Schools. Op dit 
moment zijn er afspraken met de faculteiten Sociale Wetenschappen en Gedrag en 
Bewegingswetenschappen. 

 


