
UKB-werkgroep Research Data, verslag bijeenkomst 5 maart 2015 
 
Aanwezig: Rick Vermunt (VU) notulen, Christine Elsenga (RUG), Fieke Schoots (UL), Harrie 
Knippenberg (RU), Henk van den Hoogen (UM), Jeanne Figdor (UKB), Leon Osinski (UvE), Jeroen 
Rombouts (3TU Datacentrum), Madeleine de Smaele (TUD), Mariëtte van Selm (Uva), Paul 
Plaatsman (EUR), Petra Ploeg (UT), Tessa Pronk (UU), Jacquelijn Ringersma (WUR). 
 
1. Agenda 
Agenda goedgekeurd 
 
2.Mededelingen  

 Er zijn voor deze vergadering veel stukken op de valreep doorgestuurd. Voor een volgend 
overleg alle stukken in 1 mail (via de voorzitter), samen met agenda en notulen. Die mail 
wordt uiterlijk een week voor de vergaderdatum verstuurd. 

 Ingekomen: Stuk vanuit VSNU. Dit wordt naar alle UKB gestuurd over stand van zaken m.b.t. 
DATAMANAGEMENT beleid. 

 
3. Notulen 
Wiki is live en beschikbaar. Jacquelijn vraagt naar vrijwilligers die willen meewerken aan de inhoud. 
Dit betreft nl. een gesloten wiki zodat niet iedereen redactie kan doen. Petra en Jacquelijn zullen de 
Wiki opzetten en bij gaan houden. https://wiki.surfnet.nl/display/RD/Research+Data+Wiki 
We gebruiken de structuur zoals beschreven in de opdracht als structuur voor de wiki. Er wordt de 
leden gevraagd een link te sturen van reeds ontwikkeld cursusmateriaal datavaardigheid. Dit heeft 
uiteraard geen zin als het materiaal in een gesloten omgeving wordt aangeboden. 
 
DMP tool ontwikkeling: De Stuurgroep RDNL wil 19 maart een concept werkplan vaststellen. 
Dit wordt genoemd als prioriteit. Daarvoor wenst de stuurgroep wel een opdracht vanuit NWO of 
SURF ontvangen. 
 
3. Activiteitendocument 
Henk geeft toelichting op DATAVERSE registratie voor alle data. Na twee jaar kijken of data bij 
publicaties horen. Opslag bij DATAVERSE niet verplicht link ernaar wel. DATAVERSE network is nooit 
een lange termijnoplossing. 
 
Harry merkt op: Registreren en deponeren van datasets mogelijk thema voor volgende keer. 
 
4.Opdracht werkgroep 
Er lijkt te veel nadruk te liggen op het FO BO model van DANS, niet iedere UB werkt volgens dit 
model samen met DANS. We halen dat uit de opdracht. 
 
De opdracht voor de WG loopt ook na de zomer door. Aantal bijeenkomsten uit de opdracht halen. 
 
Als extra toevoeging aan de opdracht zal de samenwerking met de SIG’s verder worden uitgewerkt 
door Henk en Jeroen. 
 
5. Terugkoppeling post IT sessie 
Zie separaat bijgevoegde samenvatting van de Post-It Sessie. Het doel van de post-IT sessie was in 
kaart brengen wat is voor de werkgroep werkelijk interessant? De resultaten kunnen we later 
meenemen naar de themasessies. Veel bibliotheken blijken rondom de vijf items te dekken. 
Vooralsnog op de B diensten richten in de C diensten nog niet uitvlakken. 
 

https://wiki.surfnet.nl/display/RD/Research+Data+Wiki


 
6.Themasessies 
Er komen nog 2 bijeenkomsten voor de zomer.  
 
Voorbeelden/ suggesties: 
. Opmaak start data informatiepunt. Dit vooral voor na de zomer een goed moment. 
. Data zoeken en vinden 
. DMP FUNDER REQUIREMENTS 
. Expertiseopbouw in de UB. Opdrachten voor UB collega’s Hoe haken mensen aan maar vooral 
mogen ze aanhaken? Wanneer voelen mensen zich genoeg zeker om er daadwerkelijke dienst in te 
verlenen? 
 
Thema 1 in de bijeenkomst van eind April: 
. Hoe krijg je management mee? 
. Hoe school je je collega’s van de UB? 
. Hoe bouw je je eigen expertise uit? 
Madeleine, Leon en Paul organiseren dit thema  
 
Thema 2 
Data Registratie. Hoe registreer je gearchiveerde data, hoe maak je koppelingen tussen publicaties 
en data. Henk, Harrie en Jacquelijn organiseren dit thema voor de bijeenkomst in Juni 
 
Nog meer ideeën: 
Dodo project (UB Leiden), dit plannen we als presentatie tijdens het eerste deel van het volgende 
WG overleg.  
Funder Requirements en wat is de rol van de UB in de informatievoorziening hierover (Lessons 
learned, Data protection, Aanvraag, Kostendeclaraties) 
Informatiepunt : Na de zomer. 
 
7. Presentatie SIG 
Hergebruik onderzoeksdata. Presentatie Ana (meegestuurd) 
 
8. ELN thema  
Jeroen, Christina en Hugo (WUR) hebben de themasessie voorbereid. 
Zij geven een terugkoppeling bij de volgende bijeenkomst. 
 
 
 


