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Aanwezig: Jacquelijn Ringersma (WUR, voorzitter), Tessa Pronk (UU),  Ellen Fest (WUR), Leon Osinski (TUE), 
Fieke Schoots (UL), Mariëtte van Selm (UvA), Ana van Meegen (VU), Jeanne Figdor (UKB liaison),  
Harrie Knippenberg (RUN), Madeleine de Smaele (TUD, notulist), Maarten van Bentum (UT),  
Ingeborg Verheul (SURF, gast bij agendapunt 5), Elly Dijk (DANS, gast bij agendapunt 7) 
Afwezig: Paul Plaatsman (EUR), Petra Ploeg (TiU), Henk van den Hoogen (UM), Jeroen Rombouts (3TU.DC)  
 
 
Verslag vorige bijeenkomst (29-10-2015) 
p.2, punt 3: Annemiek en Madeleine hebben op 17 december een afspraak bij NWO om ervaringen en 
onduidelijkheden m.b.t. het invullen van een DMP te bespreken. Annemiek koppelt terug naar UKB WG. 
Iedereen kan aanvullende vragen naar Madeleine sturen zodat die meegenomen kunnen worden naar NWO. 
p.2, punt 5: met geen ‘propagerende’ rol wordt bedoeld dat de UB’s t.a.v. open science en open data geen 
zaken moeten opleggen/pushen maar juist moeten informeren. Anders heeft het een averechts effect. 
p.4, punt 6: Het voorstel dat de UKB WG trekker wordt van de WG Bewustwording van het Landelijk 
Coördinatiepunt is door de UKB goedgekeurd.  
 
Toelichting op activiteitenoverzicht 
Maarten (UT): in promotiereglement is opgenomen dat data behorende bij proefschriften gearchiveerd moet 
worden. Promovendi kunnen, als zij de data gaan deponeren bij 3TU.Datacentrum, een DOI reserveren voor 
hun data die vermeld kan worden in het proefschrift. De wens voor meer toegangsniveaus voor data in 
3TU.Datacentrum zal in een project worden opgepakt. 
Verschillende instellingen implementeren databeleid (w.o. ook VU, UU en RUN). Over het algemeen is er 
algemeen beleid vastgesteld dat nader moet worden ingevuld op faculteits- of instituutsniveau. 
 
Update Landelijk Coördinatiepunt (Ingeborg Verheul) 
Het vraagstuk Bewustwording ziet de SOV als een onderwerp dat vooral binnen de instellingen wordt 
opgepakt. Omdat er momenteel een verschuiving plaatsvindt  ten aanzien van de incentives voor het 
waarderingsmodel van onderzoek en onderzoeksoutput blijft het onderdeel van het Landelijk Coördinatiepunt. 
Marlon Domingus (EUR) en Esther Hoorn (RUG) zijn de deskundige trekkers van het vraagstuk Juridische 
Aspecten en Zeggenschap. Zij worden in hun coördinerende werkzaamheden bijgestaan door Malika Nariman 
(eveneens EUR). De beoogde leden van deze WG worden de komende tijd uitgenodigd. 
Voor de trekkersrol voor het vraagstuk  Faciliteiten en Data Infrastructuur is RDNL gevraagd. 
De trekkersrol voor het vraagstuk Bewustwording zal de UKB WG Research Data op zich nemen. Inschatting is 
dat dit een ½ dag per week vergt. 
Er zal een publiekswebsite en een interactief online platform voor kennisdeling worden ingericht -> 
http://researchdata.management/ (?) 
Daarnaast zijn er diverse presentaties gehouden om specifieke doelgroepen op de hoogte te brengen van de 
plannen, activiteiten en vorderingen van het Landelijke Coördinatiepunt. Zo vond een presentatie plaats bij de 
Roadshow van de NDE bij 3TU.Datacentrum en werden de plannen gepresenteerd tijdens de vergaderingen 
van de UKB WG Research Data, de SIG Research Data en de CvDUR. 

DANS instellingscontract 
De UKB WG heeft eerder met DANS afgesproken dat we zouden terugkoppelen wat de belangrijkste 
verbeterpunten in het contract zijn. Christina heeft voorbereid en geeft de belangrijkste knelpunten en 
onduidelijkheden aan: 
- Art. 2: wie is de rechthebbende en mag de data overdragen? De instelling, de onderzoeker, de financier? 
- Art. 9: aansprakelijkheid beter omschrijven. Nu staat er dat DANS niet aansprakelijk is voor verlies van data,  
maar het voorkomen van verlies is juist de reden om bij een gecertificeerd archief te deponeren. 
- Bijlage 2: tarieven zijn niet actueel en sluiten niet aan bij keuze toegangscategorieën van datasets 
Verder zijn er wensen t.a.v. de rol van de zgn. front-office in het proces en factuurstroom. Deze lijken echter 
gemakkelijk in workflows vast te leggen. 
Aanvullende vragen n.a.v. de discussie: 
Wat gebeurt er als er géén contract wordt afgesloten? 
Hoe verhoudt zich het contract tot deponeren via Mendeley Data? 
Actie: Jacquelijn koppelt terug naar DANS. 

http://researchdata.management/
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NOAD-data (Elly Dijk) 
Aanleiding van deze presentatie/uitnodiging is dat wij vrij weinig horen en weten van wat NOAD-data precies 
doet en wat zij voor de UB’s kan betekenen. Elly geeft een update/overzicht van zaken m.b.t. H2020, 
OpenAIRE, en Open Research Data Pilot. Zie ook de presentatie op de wiki. 
Er is een nieuwe versie van de ‘Guidelines on Data Management in Horizon 2020’ (Oct.2015). 
In de requirements van de Open Research Data Pilot wordt DMPonline van de DCC aanbevolen. In DMPonline is 
een H2020 template beschikbaar. Dit roept binnen de UKB WG de vraag op of we ook in Nederland DMPonline  
(centraal) moeten gaan aanbieden. De vraag is eerder gesteld aan RDNL.  
Er is helaas geen tijd om in te gaan op de rol die NOAD-data t.a.v. de UB’s kan spelen. Elly zal i.i.g. de 
overzichten blijven sturen met H2020 projecten waarbij Nederlandse universiteiten betrokken zijn. 
Laatste slides zijn gewijd aan Mendeley-Data. Dit is een nieuwe, gratis, data repository van Mendeley waarvan 
DANS EASY het backend lange-termijn archief is.  
Onduidelijk is wat het business model is, hoe wordt de opslag van data gefinancierd? En hoe verhoudt deze 
service zich tot de afspraken m.b.t. workflows die UB’s reeds hebben gemaakt met DANS over de aanlevering 
van onderzoeksdata? Bijv. de WUR heeft de afspraak dat rechtstreekse uploads van onderzoekers altijd worden 
teruggekoppeld. Nu krijgen onderzoekers in principe de mogelijkheid rechtstreeks te deponeren via Mendeley 
Data. 
 
 
Rondvraag 
Harrie (RUN): wie heeft er ervaring met versioning van software? 
Ana (VU): VU zoekt samenwerking om Geoplaza verder op te schalen.  
Ellen (WUR): stuurt linkje door naar het verslag van de OpenAIRE workshop in Gent (actie) 
Mariëtte (UvA): aanbesteding voor data repository is gedaan. 
 
 

 
Themasessie: Jaarplan 2016 (Tessa, Fieke, Jacquelijn) 
Iedereen heeft de gelegenheid gehad om via de mail input aan te leveren voor het jaarplan. 
Samenvatting van de onderwerpen: 

 
- 1. Thema ‘bewustwording’ van het coördinatiepunt Surf oppakken 

- 2. Open Science / open data (o.a. selectie van data hiervoor, bruikbaarheid, ‘shades of open’) 

- 3a. Hergebruik data in kaart brengen met advies voor een faciliterende rol van de UB 

- 4. Samenwerken op het gebied van trainingen voor onderzoekers 

- 5. Strategisch meerjarenplan UKB nemen als basis voor een UKB breed RDM meerjarenprogramma 

- 6. Dodo landelijk oppakken, in het algemeen certificering/classificering opslag  

- 7. Positionering data opslag en archivering 

- 8. Adviezen/richtlijnen opstellen hoe om te gaan met uitgevers en onderzoeksdata (richting UKB en onderzoekers) 

- 9. Aanjager zijn van andere landelijke initiatieven met goede suggesties en ideeën. 

- 3b. Metadata best practices vergelijken /coördinatie hiervan op punten  

- 11. Samenwerking gremia binnen de universiteit: best practices  

- 12. Mailinglijst opzetten voor vragen en kennisdeling 

De punten in rood worden sowieso opgepakt.  
Actie: Mariëtte kijkt naar de mogelijkheden voor een mailinglist (bijv. gesloten LinkedIn groep). 
 
 
 

https://wiki.surfnet.nl/download/attachments/50107419/UKBwg%20NOAD%20Elly%20Dijk%2010dec2015.pdf?version=1&modificationDate=1450445812751&api=v2
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Uit  bovenstaande onderwerpen zijn de volgende thema’s geselecteerd met daarbij de namen die het gaan 
voorbereiden en oppakken: 
Thema 2. Open Science/Open Data (o.a. selectie van data hiervoor, bruikbaarheid, ‘shades of open’);  Ana, 
Christina, Harrie, Maarten 
Thema 3a) Hergebruik data in kaart brengen met advies voor een faciliterende rol van de UB; b) Metadata best 
practices vergelijken/coördinatie hiervoor op punten; Leon, Tessa, Ellen, Petra, Paul 
Thema 8. Adviezen/richtlijnen opstellen hoe om te gaan met uitgevers en onderzoeksdata (richting UKB en 
onderzoekers); Madeleine, Mariëtte, Fieke, Henk 
Thema 1. Bewustwording; wordt vooralsnog door Jacquelijn opgepakt omdat dit uit het Landelijk 
Coördinatiepunt voortkomt en de UKB WG dit zal trekken. 
 
In de volgende bijeenkomst zullen de groepjes per thema op hoofdlijnen aangeven op welke wijze we er 
invulling aan kunnen geven (concreter maken / welke vragen willen we beantwoorden) met daarbij een 
inschatting van de tijd die daarmee gepaard gaat (actie). 

 
 
 
 
 
 


