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Aanwezig: Christine Elsenga (RUG), Harrie Knippenberg (RU), Leon Osinski (UvE), Madeleine de 
Smaele (TUD), Mariëtte van Selm (Uva), Paul Plaatsman (EUR), Tessa Pronk (UU), Jacquelijn 
Ringersma (WUR), Merle (UvE) (via skype), Laurens. 
 
 

1. Themasessie 
Er wordt besproken hoe de UKB directeuren sessie op 17 september vormgegeven gaat 
worden. Op 18 augustus doen we een voorbereidende sessie. Jacquelijn stuurt een mail 
hierover. 

2. Notulen 
Enkele tekstuele verbeteringen. En de nieuwe data librarian is niet ‘arjen’ maar ‘annemiek’. 
Punt een open data is samen met Michelle vd Berk. Rob Rom=Rob Grim. 
Actiepunten uit de notulen: Jeroen en Henk beschrijven de relatie SIG en UKB. Blijft 
actiepunt. Petra en Jacquelijn richten de WIKI in: gebeurd. Materiaal kan naar Petra 
gestuurd worden, zij zet het erop. Het blijkt namelijk ingewikkeld om iedereen zelf rechten 
te geven. Let wel op of het de bedoeling is dat documenten openbaar mogen, check het 
even zo nodig. Oproep over de beschrijving van de activiteiten per instelling: hou het bij 5 
regels, anders leest niemand ze straks meer. Als iemand een verslag wil van RDM 
ondersteuning dan kan dat: vraag bij Mariëtte.  

3. Kennissessie Delft 
Annemiek heeft een verslag gemaakt. Dit wordt gedeeld met de deelnemers en degenen die 
uitgenodigd waren maar niet konden. Er staan dingen in die gevoelig zouden kunnen liggen. 

4. Wiki 
Oproep: vul en gebruik de WIKI, daar is hij voor. Laurens wil graag informatie over beleid van 
de instellingen erop. Bij deze, heb je informatie, lever het aan. Actie Petra: actief vragen om 
informatie over instellingsbeleid aan te leveren. Ook als het er nog niet is. Dat is ook 
interessante info. Een link naar bestaande pagina’s mag ook.  

5. Data is, Data zijn ???? 
Dit wordt vaak door elkaar heen gebruikt. Officieel is het een meervoud. Maar in het Engels 
wordt het als EEN groep data gezien; enkelvoud dus. Bij nazoeken door Tessa blijkt dat ook 
in de engelse teksten van nederlandse instellingen meervoud wordt gebruikt. Maar in het 
Engels is enkelvoud meer geaccepteerd, in het Nederlands meervoud. Wat te doen? We 
besluiten dat in de communicatie vanuit de UKB voortaan ‘data is’ in Engelse teksten wordt 
gebruikt, en ‘data zijn’  in Nederlandse teksten. 

6. Aansluiting SURF 
SURF coördinatiepunt (SURFcp) krijgt 2fte als het goed is. Anderen maken de groep 
compleet. Het wordt een netwerk organisatie die het overzicht heeft met een adviserende 
rol richting het VSNU. A.s. vrijdag gaat het SURFcp stuk naar de rectoren. UKB staat er niet 
expliciet in, SIG wel. Komt dat omdat het SURFcp misschien gewoon de uitgebreide SIG is? 
Een samenwerking zal concreet gemaakt worden door een vertegenwoordiger van de UKB in 
het SURFcp te zetten. Die kiezen we zelf. Actie volgende keer: laat weten als je die 
vertegenwoordiger wil zijn. Dan kiezen we volgende vergadering de 1e en 2e (vervangende) 
persoon vanuit de UKB. En overleggen we hoe we het invullen en welk mandaat we 
meegeven. In ieder geval zouden we van het SURFcp een sterkere visie zien op het SURFcp. 
Die verwoording is nu minder sterk. 

7. Bijeenkomst na de zomer 
Registreren datasets is een thema. Dit sluit ook aan bij beleidsplan van NARCIS. Oktober? 
Jacquelijn stuurt een doodle. 

8. Instellingscontract met DANS 



Christina bespreekt een aantal bezwaren tegen het instellingscontract zoals het nu is 
opgesteld. We besluiten dat we alle verbeterpunten bij alle instellingen gaan verzamelen 
zodat we ook bij elkaar kunnen kijken wat we niet goed vinden en wat wel. Jacquelijn stuurt 
het contract nogmaals rond per mail. Iedereen wordt per mail om input gevraagd, Christina 
verzameld dit. De ronde van DANS zelf langs de instellingen loopt tot augustus. Ana verteld 
dat de VU voor dataverseNL een uitgebreid tegencontract heeft gedaan bij DANS. Voor de 
offline storage was weer een ander contract. Volgende vergadering bespreken we de 
resultaten. 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 


