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Update Leiden tbv UKB wg Research Data overleg 30/1/2017 
  
- M.i.v. 1 januari is Jacko Koster begonnen als programmamanager Implementatie Datamanagement. 
Het programma is opgesteld op basis van de aanbevelingen uit het universiteitsbrede project dat 
liep tot 2016. Het voorziet in een groot aantal projecten, van digitale datamanagementplannen en 
opslagvoorzieningen onder architectuur tot de presentatie in samenhang van alle 
onderzoeksresultaten en het monitoren van het beleid.  
  
- Een pilotproject met iRods voor het Instituut Psychologie is met vertraging in december afgerond. 
De resultaten worden meegenomen in het implementatieprogramma.  
  
- Fieke presenteert op het IDCC in Edinburgh een practice paper over de implementatie van het 
datamanagement beleid in Leiden. O.a. geïllustreerd aan concrete resultaten bij de Science faculteit. 
  
- Eind december is de nieuwe website van de UB life gegaan en heeft het Centre for Digital 
Scholarship eindelijk een ‘gezicht’ gekregen: 
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/onderzoek-en-publiceren/centre-for-digital-
scholarship. Er wordt nog gewerkt aan presentatie en inhoud. 
  
- We hebben onze trainingsactiviteiten weer verder uitgebreid. Naast verplichte trainingen voor de 
instituten LACDR (Science) en Psychologie, verzorgen we nu ook een training voor de Faculteit 
Governance and Global Affairs (voorheen Campus Den Haag). 
  
- Voor de NWO Veni aanvragers (deadline 10/1) hebben we samen met Luris, het Grant Office, een 
korte sessie verzorgd over de datamanagementparagraaf. Dit was nuttig, en we gaan dit voortzetten 
voor andere financieringsinstrumenten. 
  
- We hebben een eerste datamanagementplan opgenomen in het repositorium. Op ons blog een 
vertaling van het interview dat in Hypothese, het blad van NWO heeft gestaan met de maker, Dr. 
Remus Dame: http://blogs.library.leiden.edu/researchdata/2017/01/06/best-practice-remus-dames-
data-management-plan/   
  
Activiteiten Tilburg University (TiU) – Petra jan. 2017 

- Databeleid – het nieuwe beleidsstuk dat is opgesteld ism Legal Affairs staat begin februari op 

de agenda van de portefeuillehouders onderzoek. Het vervangt het eerdere meer 

vrijblijvende Statement Onderzoeksdata. In deze nieuwe regeling is ook een toelichting 

opgenomen op het omgaan met persoonsgegevens opgenomen nav de nieuwe wetgeving 

(schema verwerking persoonsgegevens). 

- Het bibliotheekgebouw bestaat dit jaar 25 jaar. Onderdeel van de feestelijkheden zal zijn de 

lancering van het Research Data Office met bijbehorende RDM-portal. 

- Bezig met een inventarisatie voor voorzieningen voor opslag onderzoeksdata met name 

tijdens het onderzoek.  

- Er loopt momenteel een sollicatieronde voor Research Data Officer/ Specialist Ws. 

Informatie. 
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Ontwikkelingen EUR 
 

- Naast RDM community van Marlon Domingus, projectleider RDM, zijn we gestart met een 
informeel data “theme” overleg tussen mijn Erasmus Data Service Centre (EDCS), ons 
institutional repository (RePub) en Marlons team. Rob Grim zit deze groep voor. Doel 
informeren en enthousiasmeren. Het goede is dat we elkaar minimaal op de hoogte houden 
van ontwikkelingen rondom onderzoek data. Ik denk dat hieruit ooit mogelijk een 
gezamenlijke virtuele balie kan groeien. 

 
- 14 December heeft heeft EDSC de service award 2016 gewonnen namens de 

onderzoeksschool van economie en bedrijfskunde.  
 

- In Februari staat een presentatie voor onderzoeksdirecteuren in de planning over toegepaste 
dienstverlening rondom RDM.  

 

Activiteiten Utrecht  

- Nieuwe workshops: Er is een workshop DataverseNL gepland 17 februari, voor UU 

onderzoekers. Er wordt een workshop ‘good datamanagement in R’ gepland maart/april. 

- Naast ‘good archiving practices’ staat er op de RDM site ook ‘good storing practices’ en een 

‘cost guide’ voor het schatten van kosten voor Datamanagement bv bij 

financieringsaanvragen. 

- Er wordt een rondje faculteiten gedaan om RDM support af te stemmen met de Research 

Support Officers van de faculteiten. 

- Er is een ORCID project, om te kijken wat de impact zou zijn op systemen als dit 

geintegreerd zou worden, en wat use cases bij onderzoekers zijn. 

- Er was een kennissessie voor UU ondersteunend personeel over data management plannen 

met NWO en ZonMW als gast, met als resultaat een Q&A document. 

 

Activiteiten @WUR [nagekomen] 

 project criteria opslag is afgerond en beleidsbesluit voor RvB is in voorbereiding 
o onderzoeksdata tijdens onderzoek op WUR-systemen, eventueel een werkkopie op 

persoonlijke schijf 
o data archivering (na onderzoek/publicatie) bij data-archieven getoetst door 

datamanagement support (4TU CfRD, DANS, WUR e-depot) 
o verplichte registratie in Pure 

 project over zeggenschap loopt nog 
 zeer succesvolle workshop gegeven over versiebeheer en organiseren van mappen en 

bestanden door collega's Hugo en Hilde. Zie 

blogpost:  https://weblog.wur.eu/openscience/on-facts-files-and-folders/ 
 Wageningen Data Competence Centre is in oprichting; door deze ontwikkeling ontplooien we 

als data management support even geen nieuwe activiteiten en wachten op het WDCC 
http://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Big-Data.htm 
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