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Inleiding 
 
 

“A fact is no longer a bare fact: it is invested with all its possibilities.” 
 

(North Whitehead, 1929) 
 
 
Tijdens een wetenschappelijk onderzoek proberen onderzoekers aan de hand van allerhande data een 
theorie te ontwikkelen als antwoord op de gestelde onderzoeksvraag of probeert men met die data een 
theorie te bevestigen.  Datamanagement, het beheer van onderzoeksdata, gaat over beleid, dataopslag, 
plannen, beheren, toegankelijk maken en herbruikbaar maken van data.   Al enkele decennia worden 
onderzoeksdata digitaal gegenereerd, bewerkt en geanalyseerd maar omdat technologie zo snel 
evolueert is het niet eenvoudig om de data op te slaan en te beheren.  De kans op dataverlies wordt 
groot en brengt de verifieerbaarheid van het onderzoek in gevaar.  Daarbij komt nog dat meer en meer 
financieringsprogramma’s en tijdschriften datamanagement hebben opgenomen in hun voorwaarden 
voor financiering en publicatie.  Wanneer dan ook nog eens de vraag wordt om data in open access ter 
beschikking te stellen, wordt allemaal zeer ingewikkeld voor de onderzoekers en andere stakeholders.  
Ook Vlaamse onderzoekers worden met datamanagement geconfronteerd en om verschillende redenen 
kan dit gevolgen hebben voor de werking van de universiteitsbibliotheek.  Vandaar mijn interesse voor 
het onderwerp datamanagement of ook wel research data management genoemd. 
 
Op dit moment (2013-2015) is datamanagement een onderwerp waar veel aandacht aan besteed wordt 
en waar veel onderzoek rond gebeurd met snelle evoluties tot gevolg.  Die gevolgen heb ik bij het 
schrijven van dit eindwerk aan de lijve mogen ondervinden.  In eerste instantie was het de bedoeling dat 
ik voor dit eindwerk ging bekijken wat datamanagement inhoudt en welke rol bibliotheken kunnen 
spelen binnen het datamanagementverhaal.  Met daarbij een case waarin ik een overzicht zou geven van 
de mogelijke diensten die de Universiteitsbibliotheek van Gent kan aanbieden om UGent-onderzoekers 
bij te staan bij het beheer van hun data.  Ik heb echter door omstandigheden gedurende een jaar niet 
aan dit eindwerk kunnen werken terwijl de evoluties op het gebied van datamanagement wel verder 
gingen en de Universiteitsbibliotheek zelf bepaalde diensten begon te ontwikkelen.  Op het moment dat 
ik de draad van dit eindwerk opnieuw kon oppikken, holde ik ondertussen achter de feiten aan en moest 
ik de doelstelling van dit eindwerk herbekijken.   
 
Voor dit eindwerk heb ik aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie een beschrijving gemaakt van 
wat datamanagement inhoudt en welke initiatieven er wereldwijd reeds zijn opgestart. Daarna heb ik 
een overzicht gemaakt van de initiatieven die reeds werden ondernomen op het gebied van 
datamanagement in Vlaanderen, welke belemmeringen er kunnen optreden voor de Vlaamse 
onderzoekers en waar de uitdagingen liggen voor de wetgever, de onderzoeksinstelling en voor de 
bibliotheken.  Op deze manier wil ik een duidelijk beeld schetsen van de situatie in Vlaanderen en wat er 
nog moet gebeuren om datamanagement mogelijk te maken voor de Vlaamse onderzoekers.   Zoals ik al 
eerder heb vermeld, verandert de situatie op het gebied van datamanagement erg snel.  Daarom moet ik 
erbij vermelden dat dit eindwerk de situatie kan weergeven zoals ze is tot midden mei 2015.  Omdat dit 
eindwerk voornamelijk een informatieve waarde heeft, zijn er bij elk hoofdstuk verwijzingen opgenomen 
naar interessante richtlijnen en tools.   
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De beschrijving van datamanagement is, zoals ik hierboven al vermeld heb, opgemaakt aan de hand van 
een uitgebreide literatuurstudie.  Veel van deze informatie is ook online terug te vinden.  Het overzicht 
van de situatie in Vlaanderen heb ik kunnen opmaken door de grote onderzoeksinstellingen in 
Vlaanderen te contacteren via e-mail.  Via gesprekken met de verantwoordelijken van de verschillende 
betrokken diensten binnen UGent heb ik ook veel informatie verkregen die zowel voor UGent als voor de 
rest van Vlaanderen gelden.  Medewerkers van het VLIZ, het Vlaams Instituut voor de Zee, en het INBO, 
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, hebben tevens de tijd genomen om een gesprek te 
organiseren om de werking van hun instelling toe te lichten.   
 
Omwille van mijn e-mailrondvraag en de actualiteitswaarde van het onderwerp zijn er ondertussen 
verschillende instellingen geïnteresseerd in een kopij van dit eindwerk.   
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Hoofdstuk 1 : Onderzoeksdata en datamanagement 
 

 
Het onderwerp dat in deze thesis besproken wordt, (Research) datamanagement (RDM), is niet voor 
iedereen even bekend.  Daarom wordt eerst uitgelegd wat onderzoeksdata en datamanagement 
inhouden.  Daarna wordt een kort overzicht getoond van de belangrijkste landen waar research 
datamanagement al wordt toegepast.  Een overzicht van datamanagement-initiatieven in Vlaanderen en 
België is opgenomen in hoofdstuk 5, als een uitdaging.  
 
 

1.1 Wat zijn onderzoeksdata? 

 
 
Wetenschappelijk onderzoek bestaat al jaar en dag uit het verzamelen, analyseren en interpreteren van 
informatie.  Ondertussen zijn de middelen die ter beschikking staan van de wetenschappers om hun 
onderzoek uit te voeren alleen maar toegenomen.  De laboratoria zijn uitgerust met grootse en 
gesofisticeerde instrumenten en onderzoekers hebben toegang tot tientallen databanken, duizenden 
wetenschappelijke tijdschriften en boeken, zowel digitaal als analoog.  Door al deze mogelijkheden 
worden er tijdens de onderzoeksactiviteiten grote hoeveelheden data gecreëerd, research data, die 
worden geanalyseerd en geïnterpreteerd om nieuwe resultaten te bereiken.   
 
Edina, het datacentrum aan de Universiteit van Edinburg (UK), beschrijft research data als:  
 

“data verzameld, vastgesteld of gecreëerd met de bedoeling om analyses uit te voeren die 
onderzoeksresultaten produceren en valideren.” 
 

(Research data explained, 2014) 
1.1.1 De cyclus van  het onderzoeksproces 

 

Elk wetenschappelijk onderzoeksproces verloopt op een gestructureerde manier in verschillende fases.  
De fases kunnen variëren naargelang het onderzoeksgebied, maar in het algemeen worden volgende 
fases steeds doorlopen (Empirische cyclus, 2015): 

1. Probleemanalyse: Wat is de centrale 

zoekvraag? 

2. Onderzoeksontwerp: Hoe ga je je 

onderzoeksvraag beantwoorden? 

3. Dataverzameling: Je verzamelt de data en 

de informatie die je nodig hebt voor je 

onderzoek. 

4. Data-analyse: Je maakt een analyse aan 

de hand van de verzamelde data. 

5. Rapportage/publicatie: Waarin je de 

resultaten en de conclusie van het  

onderzoek weergeeft en daarbij ook 

bespreekt of je zoekvraag beantwoordt 

is. 

Probleem-
analyse

Onderzoeks-
ontwerp

Data-
verzameling

Data-analyse

rapportage/ 
publicatie

Hergebruik
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Met research data management kan daar nog een fase bijgevoegd worden, namelijk de fase 
‘hergebruiken’ van onderzoek en publicaties (Research data lifecycle, 2014).  Maar daarover later meer. 
 
Data kan tijdens het onderzoeksproces worden verkregen via observaties, experimenten, simulaties, het 
creëren, afleiden of samenstellen van nieuwe ruwe data of via verwijzingen naar officieel aanvaarde data 
(peerreview) (Research data explained, 2014). 
 

Bijvoorbeeld 
Naar aanleiding van het opstarten van een nieuwe RDM-service aan de universiteit van 
Nottingham (UK) heeft men verschillende onderzoekers gevraagd welk type documenten zij zoal 
aanmaken tijdens hun onderzoek (Parsons, 2013).    De meest gebruikte datatypes waren 
tekstdocumenten (16%), spreadsheets (14%), websites (7%), notitie- of dagboeken en schetsen 
(7%), databanken (7%), enquêtes/transcripties/codeboeken (6%), audio/video/foto (6%), 
objectglaasjes (microscoop) of monsters (biologie) (4%), digitale objecten (5%), ruwe, onderwerp 
gerelateerde data (11%), modellen/algoritmes (7%), verzoekschriften (6%), e.a..   
Uit dit onderzoek bleek ook dat de meeste onderzoekers zowel digitale als analoge 
documenttypes gebruiken en die op minsten 4 verschillende plaatsen bewaren. De gebruikelijke 
opslagmedia in volgorde van belang waren:  

 de computers en laptops beheerd door de universiteit 

 de opslagmogelijkheden via de servers van de universiteit 

 externe harde schijven 

 USB sticks 

 opslagmogelijkheden op het internet (vb. Dropbox en Google Docs) 

 op papier 
 
 

1.1.2 Belang van de onderzoekscyclus voor RDM 

 
Het is belangrijk om de onderzoekscyclus te begrijpen omdat data in elke fase van de cyclus een 
belangrijke rol speelt en steeds het verloop van de volgende fase beïnvloedt. 

- De zoekvraag wordt geformuleerd aan de hand van data en informatie die al door anderen is 

onderzocht en gepubliceerd. 

- De zoekvraag bepaalt hoe de onderzoeker het project zal ontwerpen, welke data er moet 

verzameld worden en hoe dat zal gebeuren. 

- Aan de hand van het projectontwerp en de datamanagementplanning wordt de nodige data 

verzameld en/of gecreëerd. 

- Wanneer alle data verzameld zijn kan de data worden verwerkt en geanalyseerd. 

- De analyse van de data leidt dan tot het resultaat en de conclusie van het onderzoek.  

- De conclusie van het onderzoek wordt gepubliceerd en beschikbaar gesteld, met eventueel 

bijbehorende data. 

- Nadien kan het onderzoek en haar data de basis vormen of zelfs hergebruikt worden voor een 

volgend of ander onderzoek. 

Voor datamanagement kan de cyclus in verschillende richtingen gevolgd worden want alle fases staan op 
een directe en indirecte manier met elkaar in verbinding.  
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1.1.3 De risico’s bij een gebrek aan goed datamanagement 

 
Eén van de voornaamste gevolgen van een gebrek aan databeheer is dat er veel data verloren gaat.  
Bijvoorbeeld wanneer onderzoekers de instelling verlaten, nemen ze soms hun data mee en anderen 
hebben geen toegang meer omdat paswoorden niet zijn doorgegeven.  Door de snelle evolutie in 
technologie kan bepaalde software of hardware ineens verouderd zijn waardoor men bepaalde data niet 
meer kan openen.  Wanneer er niet voldoende metadata aanwezig zijn om de juiste context van de 
onderzoeksdata te kunnen begrijpen, wordt de data ook onbruikbaar.  Het vergroot de noodzaak om het 
proces van de dataverzameling, -verwerking en –analyse opnieuw te moeten uitvoeren en dat vertraagt 
het onderzoeksproces en jaagt de kosten de hoogte in.  De verifieerbaarheid van de 
onderzoeksresultaten verkleint waardoor er meer kans is op onderzoeksfraude. 
 
 
 
 
1.2 Wat houdt datamanagement in? 
 

“The organization of data, from its entry to the research cycle through the dissemination and 

archiving of valuable results.”1 (Whyte & Tedds, 2011) 

 
Research Data Management (RDM), ook wel ‘digital curation’ (What is ditigtal curation?, 2004-2015) 
genoemd, is het beheer van onderzoeksdata door het uitvoeren van verschillende handelingen tijdens de 
onderzoekscyclus die de data ondersteunen, beveiligen, beschrijven en/of beschikbaar stellen. 
 
Zoals ik eerder al heb vermeld, speelt data een belangrijke rol binnen elke fase van de onderzoekscyclus.  
Dus het is nodig om te bekijken tijdens welke fases men kan ingrijpen zodat de data optimaal beheerd 
wordt.  Het Britse Digital Curation Centre (DCC) heeft o.l.v. Sarah Higgins de ‘digital curation lifecycle 
model’ (Higgins, 2004-2015) ontwikkeld die de basis vormt voor het datamanagementbeleid in de 
meeste Britse onderzoeksinstituten en ook elders in de wereld.  Om deze reden en omdat kennis van het 
model nodig is om datamanagement ten volle te begrijpen, heb ik de lifecycle integraal van het DCC2 
overgenomen. 
 

                                           
1 Vertaling: “de organisatie van data vanaf het toetreden tot de onderzoekscyclus tot aan de 

verspreiding en archivering van waardevolle resultaten”. 
2 Website DCC: www.dcc.ac.uk  

http://www.dcc.ac.uk/
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1.2.1 Het Digital Curation Lifecycle Model uitgelegd 
 

DIGITAL CURATION LIFECYCLE MODEL 
FASE BESCHRIJVING 

 
CONCEPTUALISATIE 

 
Men bedenkt en plant welke data men zal nodig hebben, welke data men zal creëren, 
hoe ze zal verzameld of gecreëerd worden en welke opslagmiddelen er nodig zijn. 
 

CREATIE De productie en het verzamelen van de digitale objecten en het toevoegen van de 
administratieve, beschrijvende, structurele en technische metadata voor archivering. 
 

TOEGANG EN GEBRUIK Zorg ervoor dat de aangestelde onderzoekers3 en medewerkers gemakkelijk toegang 
hebben tot de digitale objecten voor dagelijks gebruik.  Sommige objecten zijn publiek 
toegankelijk terwijl anderen beschermd worden door een paswoord. 
 

EVALUATIE EN SELECTIE Evalueer de digitale objecten en selecteer degene die in aanmerking komen voor 
langdurige bewaring.  Volg daarbij de gedocumenteerde gidsen, beleidsplannen en 
juridische bepalingen. 
 

DESELECTIE Verwijder de digitale objecten die niet in aanmerking komen voor langdurige bewaring.  
Volg daarbij de gedocumenteerde gidsen, beleidsplannen en juridische bepalingen. 
 

OPNAME Breng de digitale objecten over naar een archief, een betrouwbaar digitaal depot, data 
center of iets gelijkaardigs, volgens de gedocumenteerde gidsen, beleidsplannen en 
juridische bepalingen. 
 

                                           
3 Met een ‘aangestelde onderzoeker’ bedoel ik een onderzoeker die de toestemming heeft 

om aan een bepaald onderzoek mee te werken.   
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PRESERVATIEMAATREGELEN Neem de nodige maatregelen om langdurige bewaring mogelijk te maken en om de 
authenticiteit en de integriteit van de objecten te handhaven. 
 

HEREVALUATIE Ga opnieuw naar de objecten die niet werden gevalideerd en herbekijk de waarde 
ervan, met het oog op eventuele selectie voor archivering. 
 

OPSLAG Bewaar de data op een veilige manier volgens de relevante standaarden. 
 

TOEGANG EN HERGEBRUIK Zorg ervoor dat aangestelde onderzoekers toegang hebben tot de data, zowel voor 
eerste gebruik als voor hergebruik. Sommige objecten zijn publiek toegankelijk, andere 
worden beschermd met de nodige paswoorden. 
 

TRANSFORMATIE Creëer nieuw digitaal materiaal aan de hand van de opgeslagen digitale objecten, 
bijvoorbeeld de migratie van data van de ene vorm naar de andere. 

  

 

 
1.2.2 Open Access en Data Sharing 
 
Ik heb al een aantal keer het woord ‘hergebruik’ in de mond genomen en daar is een reden voor.  Een 
belangrijk voordeel van (research) datamanagement is dat men niet enkel de mogelijkheid biedt om de 
onderzoeksdata te beschrijven en te bewaren.  De grote meerwaarde van datamanagement wordt 
bereikt wanneer de data ter beschikking wordt gesteld van derden en andere onderzoekers.  Wanneer 
men de data kan raadplegen zonder extra in te loggen of te moeten betalen spreekt men van Open 
Access (OA) of open data (What is OA?, sd).  De data kan bewaard worden in een repository waar veel 
onderzoekers gebruik van maken.  Vaak is dit discipline-specifiek of legt men een link naar de dataset op 
een relevante en veel bezochte plaats (zoals websites of publicaties) door een persistent link te 
gebruiken. 
 
Door de resultaten van een onderzoek en eventueel de bijbehorende data beschikbaar te stellen, kunnen 
andere onderzoekers deze informatie sneller terugvinden en gebruiken voor hun eigen onderzoek.  Dit 
noemt men “data sharing” (Data Sharing, 2015) of het hergebruiken van data, maar is zeker nog geen 
gangbare praktijk.  Enkel het in OA beschikbaar stellen van de artikels en andere publicaties (peer-
reviewed) als resultaat van het onderzoek, begint meer en meer zijn ingang te vinden in de academische 
wereld.  Maar er is iets in beweging gezet.  Dat wordt gezegd door meerdere mensen met wie ik hier al 
over heb gesproken en ik heb het ondertussen ook al gevoeld.  
 
 
1.2.3 Waarom is datamanagement belangrijk? 
 
Datamanagement, het beheer van onderzoeksdata, heeft verschillende voordelen.  Het biedt meer 
mogelijkheden tijdens en na het onderzoek, het biedt meer mogelijkheden voor collega-onderzoekers en 
het biedt de buitenwereld een beter zicht op het onderzoeksproject. 
 
Voor het onderzoek 
Door op voorhand het onderzoek en het datamanagement te plannen, heeft men een beter zicht op alle 
middelen, financieel en materieel, die zullen nodig zij.  Men is beter voorbereid op het onderzoek, de 
dataverzameling en de risico’s die daarmee gepaard gaan.  Voor het datamanagement kan men een 
datamanagementplan (DMP) opmaken en zal men, toch op het gebied van datamanagement, met meer 
vertrouwen aan het onderzoek beginnen. 
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Tijdens het onderzoek  
Goed data management kan ervoor zorgen dat datasets en andere informatie die interessant is voor het 
onderzoek sneller gevonden worden.  Dat iedere aangestelde onderzoeker ten allen tijde de data kan 
raadplegen en dus de workflow tijdens het onderzoek efficiënter wordt.  Het vermindert ook dubbel 
werk en de duplicatie van data waardoor op lange termijn bespaard wordt op tijd en kosten.  De datasets 
zullen ook beter beschermd zijn. 
 
Na het onderzoek  
Goed data beheer zorgt ervoor dat de data accuraat, volledig, authentiek en betrouwbaar is. Het is  dus 
geschikt voor archivering (context) wat dan weer het verlies van (unieke)4 data minimaliseert.  Het 
openstellen van de data komt ook ten goede voor de ondersteuning van het onderzoek, de integriteit 
ervan (ethische en juridische aspecten kunnen gecontroleerd worden) en de verifieerbaarheid ervan. 
 
Naar de academische wereld toe  
Open Data en Open Access vergroten de zichtbaarheid van het onderzoek waardoor het aantal citaties 
voor zowel de publicatie als de datasets vergroot5.  Hergebruik wordt gestimuleerd, het vormt een solide 
basis voor verder onderzoek door ofwel de eigen onderzoeksgroep ofwel door onderzoekers uit andere 
universiteiten, landen of zelfs disciplines.   Onrechtstreeks versterkt het de reputatie van de universiteit 
of het onderzoeksinstituut. 
 
Naar de buitenwereld toe  
Wanneer onderzoeksdata goed beheerd worden zal het de valorisatieprocedure6 beter kunnen 
ondersteunen, wat dan weer meer inkomsten voor de universiteit betekent.  Door data verifieerbaar te 
maken wordt er een gevoel van betrouwbaarheid gecreëerd dat achteraf meer opdrachten kan 
opleveren, meer studenten en medewerkers aantrekt en politieke goodwill stimuleert. 
 
 
1.3 Datamanagement in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië 
 
Het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika en Australië waren de eerste landen die zich 
in datamanagement hebben verdiept, die principes en richtlijnen hebben opgesteld en tools en andere 
toepassingen hebben ontwikkeld.  Zij hebben het voortouw genomen en zijn een voorbeeld voor andere 
landen. 
 
1.3.1 Datamanagement in het Verenigd Koninkrijk 
 
In het Verenigd Koninkrijk heeft men een 20-tal jaar geleden beseft dat het in de toekomst alsmaar 
moeilijker zal worden om de grote hoeveelheden digitale informatie en data te beheren.  Daarom heeft 
het JISC (Joint Information System Committee) in 2003 in de ‘Circular 6/038’7 opgeroepen om een Digital 

                                           
4 Unieke data is data dat op zich niet meer gereproduceerd kan worden zoals bijv. enquêtes 
5 Er is voldoende empirisch onderzoek naar gedaan die deze stelling bevestigen.  

Bijvoorbeeld in het artikel “Open access versus subscription journals: a comparison of 

scientific impact” Björk and Solomon BMC Medicine 2012, 10:73 

http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/73  
6 Dit is de procedure nodig om resultaten van onderzoek te kunnen commercialiseren 
7 De Circular 6/038 is de aangepaste versie van de Circular 6/03, maar beide zijn niet meer 

beschikbaar. 

http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/73
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Curation Centre op te richten.  Het Digital Curation Centre (DCC) zal diensten en tools ontwikkelen die 
onderzoekers, instituten en archieven ondersteunen bij het beheer van hun digitale bronnen op lange 
termijn.  Het DCC werd in 2004 gelanceerd via een consortium bestaande uit de universiteiten van 
Edingburgh en Glasgow, UKOLN (universiteit van Bath) en STFC van de Rutherford Appleton and 
Dalesbury Laboratories (History of the DCC, 2004-2015).  Sinds 2010 verlegde het DCC haar focus van het 
ontwikkelen van tools naar het bouwen van capaciteit, expertise en vaardigheden voor datamanagement 
binnen het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in het Verenigd Koninkrijk.  Sinds 2011 krijgt 
het DCC extra middelen van het HEFCE (Higher Education Council  for England) waardoor het de 
mogelijkheid krijgt om de samenwerking uit te breiden met 21 andere Britse Universiteiten. 
In de lente van 2011 trad voor de Economic and Social Research Council (ESRC) een nieuwe voorwaarde 
voor onderzoeksfinanciering in werking.  Bij elke aanvraag voor financiering moest de onderzoeker ook 
een statement over het delen van data en een data management plan indienen.   
De ondersteuning van het UK Data Archive maakte het de onderzoekers wel gemakkelijker om aan die 
voorwaarde te voldoen.  Het UK Data Archive is een archief dat al sinds 1967 alle data (About the 
archive, 2002-2015), gecreëerd in de sociale en humane wetenschappen, verzamelt en bewaart.    Het 
beheer en de financiering van het archief gaat via de universiteit van Essex, het ERC en het Jisc maar ze 
werken ook samen met andere organisaties zoals het DCC, The British Library en andere.   
 
Maar het zijn niet alleen het Jisc, het DCC en het UK Data Archive die zich ontfermen over 
datamanagement.  De universiteiten en onderzoeksinstituten engageren zich nu meer en meer in dit 
verhaal.  Voornamelijk omdat verschillende fondsen die het onderzoek financieren, een data-
managementplan als één van hun voorwaarden beschouwen voor het toekennen van een beurs.  
Bijvoorbeeld voor het ESRC, de Economic and Social Research Council (Research data policy, 2015). 
 
 
1.3.2. Datamanagement in de Verenigde Staten van Amerika 
 
In 2003 stelde het Amerikaanse NIH (National Institute of Health) haar “Final NIH Statement on Sharing 
Research Data” voor (Final NIH statement on sharing research data, 2003).  Daarin wordt duidelijk 
gesteld dat wie in aanmerking wil komen voor financiering van onderzoek dat jaarlijks meer $500.000 
kost, een ‘data-sharing-plan’ moet indienen.  Het NSF (National Science Foundation) stelde dan in 2010 
de “Award and Administration Guide. Chapter VI.D.4” voor (Award and administration guide, 2013).  
Daarin staat dat onderzoekers de primaire data, geproduceerd tijdens een onderzoek dat gefinancierd is 
door het NSF, moet delen met andere onderzoekers. 
 
Dergelijke voorwaarden, zeker die van het NSF, hebben ertoe geleid dat ook in de Verenigde Staten een 
beweging is ontstaan die datamanagement en data sharing mogelijk maakt (Halbert, 2013).  Maar de 
mentaliteitsverandering omtrent data management werd in de V.S.A. niet teweeggebracht door de 
voorwaarden gesteld door de financierders zoals in het Verenigd Koninkrijk (Pryor, 2014).  In de 
Verenigde Staten wordt datamanagement ondersteund door voornamelijk de wetenschappelijke 
bibliotheken en andere diensten die onderzoek ondersteunen.  Amerikaanse wetenschappelijke 
bibliotheken hebben zelf het initiatief genomen om hun personeel om te scholen tot datamanagers en 
hun infrastructuur aan te passen zodat hun onderzoekers kunnen voldoen aan de voorwaarden van het 
NSF.  Een voorbeeld hiervan is de universiteit van Wisconsin (Raboin, Reznik-Zellen, & Salo, 2013) waar 
men de School of Library and Information Studies heeft ingeschakeld om sessies te geven aan de 
onderzoekers over o.a. datamanagement.   
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De University of Minnesota Libraries beschrijven de nieuwe rol van de ‘data services librarian’ via het E-
science and Data Services Collaborative  (EDSC, 2008). (Delserone, 2008) 
 
Ondertussen bieden de meeste universiteiten een RDM service aan.  Maar ook andere Amerikaanse 
organisaties en projecten ondersteunen wetenschappelijk onderzoek en datamanagement.  
Bijvoorbeelden hiervan zijn het Data Conservancy dat wetenschappers ondersteunt in hun 
datamanagementopdracht, verdere evoluties onderzoekt en ze beschikbaar stelt, het Coalition for 
Networked Information (CNI), het DataOne project of het digitaal depot Dryad. 
 
 
1.3.3 Datamanagement in Australië 
 
Het data management beleid in Australië is ontstaan nadat de Australian Research Council, de National 
Health and Medical Research Council en Universities Australia de “Australian Code for the Responsible 
Conduct of Research”8 had uitgeschreven.  De Code bepaalt hoe data zou moeten beheerd worden, wat 
de verantwoordelijkheid van de universiteiten is en erkent de waarde van institutionele mandaten over 
datamanagement, eigendomsrechten en dataopslag.  Naar aanleiding van dit document hebben 
verschillende universiteiten allerlei initiatieven ondernomen.  De Australische overheid investeerde in de 
oprichting van het Australian National Data Service (ANDS), om op nationaal niveau de nodige 
infrastructuur voor dataopslag en data sharing te voorzien (Pryor, Why manage research data?, 2012).  
Het ANDS kon uiteindelijk in 2009 opstarten. 
 
Ondertussen leidt en begeleidt het ANDS de Australische academici en instituten in de wereld van data- 
management.  Ze biedt ondersteuning en expertise voor datamanagement, advies over software en 
andere technische mogelijkheden, subsidieert onderzoek naar datamanagement-gerelateerde 
onderwerpen en probeert een data-community te creëren (About ANDS, sd).  Maar het ANDS doet dat 
niet enkel voor de Australische wetenschappers.  Ook instituten elders in de wereld nemen een 
voorbeeld aan de werkwijze van het ANDS.  
 
 
1.4 Datamanagement in Nederland 
 
Het KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en het NWO (Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) hebben in 2005 DANS opgericht (Jaarverslag, 2006).  
DANS staat voor Data Archiving and Networked Services.  Bij het archief werden ook de collecties van het 
NIWI, het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten, het sociaal-
wetenschappelijk Steinmetzarchief en het Nederlands Historisch Data Archief (NHDA) toegevoegd.  
DANS streeft naar een duurzame toegang tot wetenschappelijke data en stimuleert onderzoekers om 
hun data te deponeren en andere data te hergebruiken.  Ze bieden diensten aan zoals opleiding en 
advies, maar dan voor de gehele Nederlandse academische wereld en is dus niet verbonden aan 
specifieke universiteiten.  En ze maakt gebruik van EASY, een online archiveringssysteem dat het de 
onderzoekers nog gemakkelijker maakt om hun data te deponeren.   
 
De 3TU Federatie, een samenwerking tussen de drie technische universiteiten Delft, Twente en 
Eindhoven, startte daarom in 2008 het 3TU.Datacentrum op.  Het project liep tot 2011 maar is 
ondertussen definitief een product van 3TU.  Delft verzorgt de backoffice taken terwijl alle drie de 
                                           
8 (Australian Code for the Responsible Conduct of Research, 2007) 
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universiteiten hun eigen frontoffice verzorgen (Over 3TU.Datacentrum, 2013).  Het datacentrum helpt 
onderzoekers met hun datamanagement tijdens het plannen, uitvoeren, publiceren en archiveren van 
hun onderzoek.  Dit door middel van verschillende diensten zoals het voorzien van een betrouwbare 
bewaarplaats voor data,  het beschikbaar stellen van datasets, het geven van opleidingen over 
datamanagement of het geven van advies over bijv. citeren van datasets.  Begin 2013 werd ook het Data 
Seal of Approval toegekend aan het datacentrum, een extra garantie dat de data ook in de toekomst 
beschikbaar zal blijven (Over 3TU.Datacentrum, 2013). 
 
In 2013 is SARA (Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam) gefuseerd met de stichting SURF, de 
ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland (SURFsara, 2014).  
Ondertussen is SURFsara uitgegroeid tot het nationaal HPC (High Performance Computing) en e-science 
support center voor de academische gemeenschap en het bedrijfsleven (Over SURFsara, sd).  Ze stellen 
een geïntegreerde ICT-infrastructuur ter beschikking zoals HPC, dataopslag en clouddiensten.   
 
DANS, 3TU Datacentrum en SURFsara hebben in 2014 hun krachten gebundeld onder de noemer 
Research Data Netherlands (RDNL) om hun kennis en expertise zo optimaal te kunnen benutten.  Eén 
van de gezamenlijke projecten is de opleidingsmodule “Essentials 4 Data Support” (Essentials 4 Data 
Support, sd). 
 
 
1.5 Datamanagement in Europa 
 
1.5.1 Europese Commissie – FP7 
 
FP is staat voor Framework Programme for Research and Technical Development.  Anders gezegd: het 
Europese financieringsprogramma voor onderzoeks- en innovatieprojecten.  De 7 betekent dat het de 7de 
editie is en gaat over de periode 2007-20139. 
 
Binnen dit programma heeft de commissie een proefproject opgestart om Open Access (OA) te 
stimuleren (Open Access Pilot in FP7, 2006).  Voor onderzoeksprojecten op het gebied van energie, 
milieu, gezondheid, informatie- en communicatietechnologie, onderzoeksinfrastructuur, sociologie en 
socio-economische en humane wetenschappen werd een speciale clausule voorzien over het deponeren 
van artikels in een repository en over Open Acces. 
 
Er werd gevraagd om afgewerkte artikels  te deponeren  in een digital repository en indien mogelijk, 
open toegang (Open Access) te verlenen tot de artikels binnen 6 of 12 maanden.   
 
In het FP7-programma gaat het dus nog enkel over de artikels die het resultaat zijn van onderzoek 
gefinancierd door de Europese Commissie en nog niet over de bijbehorende research data.  Maar het 
was wel de aanzet tot het beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderzoek. 
 
1.5.2 Europese Commissie – Horizon2020  
 
Horizon2020 (2014-2020) is de opvolger van het FP7-programma en bouwt er ook op verder.   In deze 
versie geeft de Europese Commissie een heel duidelijke reden waarom publicaties en data OA 
beschikbaar moeten gesteld worden :  
                                           
9 (Understanding the Seventh Framework Programma, 2012) 
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“The European Comission’s vision is that information already paid for by the public purse should 
not be paid for again each time it is accessed or used, and that it should benefit European 
companies and citizens to the full.”10 

 
In dit programma wordt elke onderzoeker die gefinancierd wordt via H2020 verplicht om: 

- De afgewerkte artikels te deponeren in een daarvoor geschikt digitaal depot, in een machine-

leesbaar, elektronisch formaat 

- De artikels in OA beschikbaar te stellen voor derden. 

- De bibliografische metadata van het artikel ook in OA ter beschikking te stellen 

 

Ondertussen moet de onderzoeker er naar streven om op hetzelfde moment ook de bijbehorende 
research data, nodig om het artikel te kunnen valideren, te deponeren.  Om dit nog meer te stimuleren 
werd in de schoot van Horizon2020 opnieuw een proefproject opgestart. 
 
Proefproject Open Data Research – Horizon2020 
 
Dit project (Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, 
2013) geldt voor onderzoek op het gebied van o.a. ‘wetenschap met en voor de gemeenschap’, ‘de 
sociale uitdaging: veilige, schone en efficiënte energie’ en ‘Toekomstige en opkomende technologieën’.  
Samen gaat het over onderzoek dat 20% van het budget voor wetenschappelijk onderzoek voor 2014 en 
2015 beslaat.  Vrijwillige participatie is ook mogelijk. 
 
De deelnemers van dit proefproject zijn verplicht om hun onderzoeksdata te deponeren, bij voorkeur in 
een repository, en ze moeten het mogelijk maken voor derden om toegang te krijgen tot de data zodat 
men de data kan opzoeken, gebruiken, reproduceren en verspreiden, zonder extra kosten11.   
 
In dit proefproject gaat het over Twee types van data: 

1) Data, met bijbehorende metadata, nodig om zo snel mogelijk de resultaten van het 

onderzoek te valideren 

2) Data, met bijbehorende metadata, zoals beschreven in het datamanagementplan  

 
Een datamanagementplan (DMP) is een document dat beschrijft wat er gebeurt met de 
verzamelde/gecreëerde data tijdens het onderzoek12.  De deelnemers van het proefproject moeten een 
DMP indienen binnen de eerste zes maanden van het onderzoek.  Ook de andere onderzoekers worden 
uitgenodigd om een DMP in te dienen, maar voor hen hangt er geen verplichting aan vast. 
 
Sommige projecten mogen uit het proefproject stappen wanneer: 

- De resultaten van het onderzoek vrijwel zeker in aanmerking komen voor commercieel of 

industrieel gebruik (validatie), 

- Confidentialiteit moet worden gegarandeerd voor veiligheidsredenen, 

- De wetgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens in het gedrang komt (privacy), 

                                           
10 (Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, 

2013) 
11 Dit is niet altijd mogelijk om verschillende redenen. 
12 In hoofdstuk 3 wordt het datamanagementplan uitgebreid besproken. 
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- Het doel van het onderzoek in gevaar wordt gebracht, 

- Voor het onderzoek geen data wordt verzameld of gecreëerd 

- Er andere juridische redenen zijn om geen data open te stellen. 

 
1.6 Richtlijnen en projecten 
 
1.6.1 Verenigd Koninkrijk  
 
Datalib Edina, University of Edinbrugh – Mantra 
http://datalib.edina.ac.uk/mantra/  
 
Digital Curation Centre (DCC) 
http://www.dcc.ac.uk/  
 
DCC – Digital Curation Lifecycle Model 
http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model  
 
JISC, Joint Information Systems Committee 
http://www.jisc.ac.uk/  
 
UK Data Archive 
http://www.data-archive.ac.uk/  
 
 
1.6.2 Verenigde Staten van Amerika 
 
Data Conservancy 
http://dataconservancy.org/  
 
DataONE 
https://www.dataone.org/  
 
The Dataverse Project 
http://dataverse.org/  
 
CNI, Coalition for Networked Information 
http://www.cni.org/  
 
Dryad 
http://datadryad.org/  
 
 
NSF, National Science Foundation, about data management 
https://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/dmpfaqs.jsp  
 
 
 

http://datalib.edina.ac.uk/mantra/
http://www.dcc.ac.uk/
http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model
http://www.jisc.ac.uk/
http://www.data-archive.ac.uk/
http://dataconservancy.org/
https://www.dataone.org/
http://dataverse.org/
http://www.cni.org/
http://datadryad.org/
https://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/dmpfaqs.jsp
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1.6.3 Australië 
 
ANDS, Australian National Data Service 
http://www.ands.org.au/  
 
ANDS – Australian Reasearch Data Commons 
http://www.ands.org.au/about/approach.html#ardc  
 
ANDS – Research Data Australia 
http://researchdata.ands.org.au/  
 
 
1.6.4 Nederland 
 
DANS, Data Archiving and Networked Services 
http://dans.knaw.nl/nl  
 
3TU Datacentrum 
http://datacentrum.3tu.nl/home/  
 
SURF Foundation 
https://www.surf.nl/  
 
SURFsara 
https://surfsara.nl/nl  
 
RDNL, Research Data Nederland 
http://www.researchdata.nl/  
 
Dataverse.nl 
https://dataverse.nl/dvn/  
 
NARCIS, National Academic Research and Collaborations Information System 
http://www.narcis.nl/  
 
 
1.6.5 Europa en andere 
 
Europese Commissie - Open Access Pilot in FP 7 
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/open-access-pilot_en.pdf  
 
Europese Commissie – Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 
2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-
pilot-guide_en.pdf  
 
 

http://www.ands.org.au/
http://www.ands.org.au/about/approach.html#ardc
http://researchdata.ands.org.au/
http://dans.knaw.nl/nl
http://datacentrum.3tu.nl/home/
https://www.surf.nl/
https://surfsara.nl/nl
http://www.researchdata.nl/
https://dataverse.nl/dvn/
http://www.narcis.nl/
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/open-access-pilot_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
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EUDAT 
http://www.eudat.eu/  
 
Open Access Belgium 
http://openaccess.be/  
 
Opendataportaal van de Europese Unie 
https://open-data.europa.eu/nl/data  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eudat.eu/
http://openaccess.be/
https://open-data.europa.eu/nl/data
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Hoofdstuk 2: Databeleid – Data Policy 
 
 

Dit hoofdstuk gaat over databeleid, ook wel het datapolicy genoemd.  Het is belangrijk om te weten 
welke rol een goed policy kan spelen, wie er door beïnvloed wordt en hoe een goed policy kan worden 
opgemaakt.  Op het einde van dit hoofdstuk worden ook een aantal tools en richtlijnen aangereikt, 
opgemaakt door onder andere het DCC, die kunnen helpen om een goed data policy op te maken. 
 
 
2.1 Beleid 
 
Binnen de wetenschappelijke gemeenschap raakt het begrip “datamanagement” stilaan bekend en zijn 
er ondertussen al verschillende initiatieven opgestart.  Maar voor wie op het punt staat 
datamanagementdiensten uit te bouwen is een goed datapolicy het ideale startpunt.  Een datapolicy is 
het kader waarbinnen verschillende diensten kunnen worden uitgebouwd.   
 
Een policy schept in eerste instantie duidelijkheid.  Duidelijkheid over wat datamanagement is en over 
wie er allemaal bij betrokken is.  Het beschrijft de situatie zoals ze nu is, hoe het datamanagementbeleid 
er in de toekomst zou moeten uitzien en welke stappen er nodig zijn om zover te geraken.  Ook de 
voordelen, de bijbehorende dienstverlening en de eventuele verplichtingen worden er in beschreven.   
 
Het vormt de verbindende schakel tussen alle stakeholders: de financierders, de onderzoeksinstellingen, 
de onderzoekers, de data managers en de tijdschriften.  Wanneer er naar de noden en bezorgdheden 
van elk van de belangengroepen geluisterd wordt, kan er een policy worden opgemaakt waarin iedereen 
zich kan vinden en realistisch genoeg is om uit te voeren (Jones, Pryor, & Whyte, 2013).  Deze groepen 
zijn het trouwens niet gewoon om op deze manier met elkaar samen te werken.  Daarom is het 
belangrijk om duidelijke afspraken te maken over wie welke rol op zich neemt binnen het 
datamanagementverhaal.   
 
Eenmaal het policy is opgemaakt, moet het nog worden goedgekeurd door de betrokken 
bestuursorganen zoals bijvoorbeeld de raad van bestuur, een faculteitsraad e.d.m.  Daarom is het 
belangrijk om in het policy niet teveel in detail te treden.  Hou de aandacht bij de belangrijkste zaken in 
een duidelijke taal met ook de nodige aandacht voor de financiering van het datamanagementbeleid.  
Want datamanagement komt natuurlijk ook met een kostenplaatje en via het policy kan men de 
financiering ervan bewerkstelligen.  Wanneer het policy wordt goedgekeurd kan men op grond daarvan 
een datamanagementbeleid uitbouwen en kunnen onderzoekers ten volle ondersteund worden in het 
beheren van hun data, de validatie ervan en het klaarmaken van de data voor delen en hergebruik. 
 
 
2.2 Beleid rond open research data  
 
Het in Open Access beschikbaar stellen van onderzoeksdata is nog geen gebruikelijke praktijk binnen de 
academische gemeenschap en een policy is één van de middelen dat daar verandering in kan brengen.   
Er zijn twee mogelijkheden om open research data op te nemen in het databeleid.   
 
In eerste instantie kan een policy de onderzoekers verplichten om hun data, in de mate van het 
mogelijke, in Open Access beschikbaar te stellen zodat anderen de data kunnen consulteren en 
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eventueel hergebruiken.  Op dit moment gaat de verplichting meestal uit van de funders, de 
financierders, van het onderzoek zoals bijv. het Britse RCUK (Research Council UK)13.  Wie een aanvraag 
indient voor het financieren van hun onderzoek, de zogenaamde ‘grant applications’, moet zich ertoe 
verbinden om de data die het onderzoek uiteindelijk oplevert te delen met anderen.  En opnieuw: in de 
mate van het mogelijke, want er zijn verschillende redenen waarom data niet zomaar beschikbaar mag 
worden gesteld.  Omdat er gebruik wordt gemaakt van vertrouwelijke informatie zoals bijv. de 
klantengegevens van bedrijven, of omwille van de privacywetgeving zoals bijv. voor medische gegevens.  
In hoofdstuk 4 zal ik dieper ingaan op alle belemmeringen voor open research data. 
 
Ten tweede kan een policy ook dienen om open research data te stimuleren en te promoten.  In  dit 
geval wordt de onderzoeker niet verplicht om de onderzoeksdata open te stellen maar het wordt wel 
aangeraden om dit te doen.  Vaak wordt er gevraagd om de publicatie in OA ter beschikking te stellen en 
kan men, indien men het wenst, ook de data open stellen.  Op deze manier wil men de onderzoekers 
eerder bewust maken van het principe van open research data zoals bijvoorbeeld gesteld in 
Horizon202014 waarin men de mogelijkheid biedt om vrijwillig mee te werken aan het pilootproject voor 
open research data. 
 
Maar het kan nog anders. Sommige instellingen hebben in hun policy vastgelegd dat de onderzoekers de 
data tijdens het onderzoek ter beschikking moeten stellen van de instelling en/of een bepaald aantal jaar 
na het afronden van het onderzoek.  Dit is onder andere het geval voor KU Leuven15 en de Faculteit 
Psychologische en Pedagogische Wetenschappen van UGent16.  Op deze manier legt men toch een basis 
voor open research data.   
 
 
2.3 Databeleid voor de verschillende stakeholders 
 
De datapolicies van een aantal belangrijke stakeholders kunnen behoorlijk van elkaar verschillen.  
Funders, onderzoeksinstellingen en tijdschriften kijken vanuit een heel ander standpunt naar data-
management omdat ze elk op een ander moment met datamanagement en data sharing in aanraking 
komen.  Waar de funders aan het begin en het einde van de onderzoekscyclus staan (funding and 
initiating, disseminating, using), neemt de onderzoeksinstelling plaats meer in het midden van de cyclus 
(creating, curating, using).  De tijdschriften bevinden zich op het einde én het begin van cyclus 
(disseminating, using)17. 
 
 
2.3.1 Policies van de funding bodies 
 
De funding bodies, ook financierders of funders genoemd, zijn de instellingen die wetenschappelijk 
onderzoek financieren.  In Vlaanderen zijn dat bijvoorbeeld het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek 

                                           
13 (RCUK Common Principles on Data Policy, 2014) 
14 (Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, 

2013) 
15 Informatie verkregen van Hannelore Vanhaverbeke (KU Leuven) via e-mail op 25 maart 

2015 
16 Informatie tijdens een gesprek met Jan Lammertyn (UGent-PPW) op donderdag 26 maart 

2015 
17 (Policy recommendations for open access to research data, 2014) 
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(FWO) of het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT).  Een onderzoeker of 
onderzoeksgroep kan bij deze instellingen een voorstel indienen waarin beschreven wordt welk 
onderzoek men wil uitvoeren en hoeveel dit zal kosten.  Aan de hand van een aantal voorwaarden keurt 
het fonds dit goed en zal dan het onderzoek financieren.  De meeste funders zijn overheidsinstanties en 
zoals de EU stelt: voor onderzoek dat gefinancierd werd door de overheid moet de data opnieuw ter 
beschikking worden gesteld zonder dat men er opnieuw voor moet betalen.  Meer en meer funders 
volgen deze stelling en richten zich nu ook op datamanagement en/of data sharing in hun beleid.  Maar 
de mate waarin men datamanagement heeft opgenomen varieert van instelling tot instelling en van land 
tot land. 
 
Als eerste aanzet kan de funder een clausule opnemen in haar algemeen beleid waarin men de 
mogelijkheid van datamanagement en/of open data bespreekt maar zonder daar verder nog aandacht 
aan te besteden.  Daarmee kan men alvast de aandacht vestigen op datamanagement.  De meeste 
funders zijn nu zo ver dat ze in hun policy stellen dat de onderzoeksresultaten van door hen gefinancierd 
onderzoek in Open Access moet gepubliceerd worden zolang er geen belemmeringen zijn.  Onder andere 
het FWO heeft dit in haar beleid opgenomen in navolging van de Europese richtlijnen uit Horizon202018.  
In principe rekent men de onderzoeksdata als een onderdeel van de publicatie, maar er wordt daar geen 
echt gevolg aan gegeven en er hangt geen verplichting aan vast.   Andere funders gaan nog een stap 
verder en verwachten van onderzoekers dat ze ook een Data Management Plan (DMP) indienen samen 
met hun voorstel voor onderzoek.  Op deze manier moet de onderzoeker al bij het plannen van het 
onderzoek nadenken over de data waarmee zal gewerkt worden tijdens het onderzoek en hoe men die 
kan beheren. Meestal vertrekken deze funders van de principes van datamanagement en open research 
data wanneer het policy wordt opgemaakt maar kunnen ze nog niet verder gaan dan een DMP 
verwachten van de onderzoekers.  Daarom dat er in sommige policies toch teksten over 
datamanagement en open data worden opgenomen om zo de open access-gedachte te verspreiden.  De 
funders die echt een voortrekkersrol op zich hebben genomen, zoals de EU en het Britse RCUK, en die 
open research data volledig ondersteunen gaan in hun policies nog verder.  Wie hun onderzoek 
gefinancierd wil zien door een van deze instellingen moet binnen een bepaalde periode na publicatie ook 
de research data, in de mate van het mogelijke, in Open Access ter beschikking stellen in erkende 
repositories of gespecialiseerde datacenters.  Sommigen ontwikkelen zelfs de mogelijkheid om toezicht 
te houden op het naleven van deze afspraak.  Wanneer een funder dergelijke eisen stelt moet die er ook 
voor zorgen dat onderzoekers niet te veel moeilijkheden ondervinden om aan die voorwaarde te 
voldoen.  De meeste funders bieden de mogelijkheid om de kosten die deze voorwaarde met zich 
meebrengt, in te brengen in het financieringsplan of ze voorzien de nodige tools, infrastructuur en 
informatie.   
In de onderzoekscyclus spelen de funders voornamelijk in het begin en op het einde van de cyclus een 
grote rol.  Aan het begin van de cyclus ondersteunen ze de onderzoekers bij het plannen en financieren 
van hun onderzoek (funding and initiating) en wordt ook het data management al ondersteund.  Op het 
einde van de cyclus zijn het o.a. de funders die de voorwaarden stellen waarop de onderzoeksresultaten 
en/of onderzoeksdata mogen worden verspreid (disseminating).  Ze stimuleren goed datamanagement, 
het delen van data en hergebruik van data(using)19, als basisprincipes van wetenschappelijk onderzoek.  
Daarom dat de invloed van de funding bodies van zo’n cruciaal belang is voor research datamanagement 
en open research data. 
 

                                           
18 Naar aanleiding van een e-mail van Hans Willems van het FWO, ontvangen op 

23/03/2015. 
19 (Policy recommendations for open access to research data, 2014) 
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2.3.2. Policies van de onderzoeksinstellingen. 
 
De onderzoeksinstellingen, universiteiten en andere wetenschappelijke instituten zijn verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en dus ook voor de data die het onderzoek oplevert.  
Het is belangrijk om datamanagement op te nemen in de strategische doelstellingen van de universiteit 
omdat zij streven naar kwalitatief onderzoek en wetenschappelijke integriteit.  Een institutioneel data 
policy zorgt voor meer duidelijkheid voor iedereen.  De verschillende stakeholders zullen beter weten 
wat er van hen verwacht wordt wanneer ze de terminologie beter begrijpen en de workflows zijn 
gestandaardiseerd. Het verbetert het beheer en de toegang tot de informatie die binnen de instelling 
verzameld wordt en ook de zichtbaarheid naar het grote publiek en de politieke beleidsmakers toe.  
Doordat datasets citeerbaar worden zullen ze de impactfactor beïnvloeden (Erway, 2013).   
 
Een institutioneel data policy erkent de waarde van research data en stimuleert de hoogste standaarden 
van datamanagement.  Het stelt duidelijk wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel van 
datamanagement en het voorziet de nodige ondersteuning en financiering om het datapolicy uit te 
voeren.  Het policy moet er voor zorgen dat RDM-diensten haalbaar zijn, ook op lange termijn en  het 
moet flexibel genoeg zijn om technologische en andere evoluties binnen wetenschappelijk onderzoek op 
te vangen.  Het biedt ondersteuning voor juridische en ethische vragen maar probeert tegelijkertijd de 
principes van Open Access en data sharing zoveel mogelijk te stimuleren. 
 
Binnen de onderzoeksinstelling zijn er verschillende groepen (stakeholders) die betrokken zijn bij het 
datamanagement. De dienst onderzoek, de dienst ICT, de bibliotheek/datamanagers en de onderzoekers 
zelf.   
 
Dienst Onderzoek 
De dienst onderzoek (of onderzoekszaken) is verantwoordelijk voor het begeleiden van de 
onderzoeksgroepen en wetenschappers bij hun onderzoek en dit volgens de cultuur en het beleidsplan 
van de universiteit.  Zij organiseren het overleg tussen de verschillende partners eventueel in een 
werkgroep, waarin besproken wordt hoe de policies van overheid, funders en de instelling kunnen 
worden uitgevoerd.  Ze leggen vast over welke data het gaat en welke diensten er nodig zijn, welke er 
kunnen uitbesteed worden, welke men zelf moet organiseren en ze berekenen het kostenplaatje.  Aan 
de hand van dit overleg wordt dan het uiteindelijke policy opgemaakt.  Zij begeleiden de onderzoekers 
ook bij ethische en juridische vragen. 
 
Dienst ICT 
De dienst ICT is belangrijk voor datamanagement omdat zij degenen zijn die de nodige hardware en 
software ontwikkelen en dus de technische infrastructuur voor hun rekening nemen.  Ook bekijken ze 
hoe ze het datamanagementbeleid kunnen opnemen in de bestaande digitale werkomgeving zodat het 
een onderdeel kan worden van de dagelijkse workflow van de onderzoekers (Erway, 2013). Veelal zorgt 
de dienst ICT voor de technische ondersteuning tijdens het onderzoek, maar is het de bibliotheek die het 
digitale depot voorziet voor lange-termijnbewaring. 
 
De bibliotheek en/of de data managers 
De bibliotheek is de plaats om data te beheren voor een langere termijn.  Omdat de meeste 
onderzoeksinstellingen ondertussen beschikken over een digitaal repository hebben ze de nodige 
expertise opgebouwd op het gebied van veilig en betrouwbaar beheer van data en het toegankelijk 
maken van data.  Zij bepalen welke data er wordt opgenomen in het repository en hebben zo een directe 
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invloed op de kwaliteit van de data, wat zeer belangrijk is voor de validering van de data en het 
peerreview20. 
Als informatiespecialisten spelen bibliotheekmedewerkers een grote rol binnen het 
datamanagementbeleid omdat zij de onderzoekers kunnen begeleiden bij het beheren van hun data.  
Hun kennis van metadata maken hen geschikt om de wetenschappers te begeleiden bij het opmaken van 
een datamanagementplan (DMP).  Ze zorgen voor de nodige tools en organiseren 
opleidingen/workshops. Soms hebben de instellingen eigen datacentra opgericht of hebben ze een eigen 
data managers aangesteld die deze taken van de bibliotheken overnemen.  Het institutioneel data policy 
legt deze rol voor de bibliotheek en/of het datacentrum vast. 
 
De onderzoekers en de vakgroepen 
De onderzoekers en de onderzoeksgroepen beslissen welk onderzoek ze zullen voeren, welke data 
ervoor nodig is en hoe ze die data zullen genereren.21  Zij hebben de meeste kennis over welke metadata 
er aanwezig moet zijn om de dataset op de juiste manier te kunnen interpreteren.  Daarom vragen 
funders en de instelling aan hen om hun data op een goede manier te beheren door onder andere een 
datamanagementplan in te dienen, databeheer op te nemen in hun persoonlijke doelstellingen en 
uiteindelijk door hun data te deponeren in een erkend repository.  Ze kunnen zelf beslissen welke 
licentie ze toekennen aan de data, wie er toegang tot heeft en of de data kan hergebruikt worden.  Het is 
dus zeer belangrijk dat onderzoekers deelnemen aan de gesprekken over het institutioneel data policy, 
dat ze de nodige informatie verschaffen over discipline-specifieke mogelijkheden en obstakels en 
meehelpen om tools en andere oplossingen te ontwikkelen.  Alleen op deze manier kan het data policy 
voldoen aan hun noden en bezwaren en kan men het toepassen binnen de bestaande workflows  (Erway, 
2013).  De vakgroepen dienen hun onderzoekers te stimuleren en te ondersteunen in hun databeheer. 
 
2.3.3 Policies van tijdschriften – data journals 
 
Data journals zijn tijdschriften waarin datasets worden beschreven met als doel de datasets te 
verspreiden en onderzoekers aan te zetten tot het gebruik en hergebruik van de data.  Men focust zich 
enkel op het beschrijven van de data (datapaper) en niet op de analyses en conclusies die men eruit 
heeft afgeleid (Data Journals, sd). De meeste datatijdschriften maken een combinatie van gewone 
papers met datapapers en vertrouwen de eigenlijk archivering en het beheer van de data toe aan 
erkende repositories, zoals bijvoorbeeld Dryad22.  Omwille van de kostprijs en de expertise die gepaard 
gaan met een goed onderhouden repository (Candela, Castelli, Manghi, & Tani, 2015) wordt dit meestal 
uitbesteed. 
 
Na een analyse van de richtlijnen en templates uitgewerkt door de datatijdschriften (Candela, Castelli, 
Manghi, & Tani, 2015) kan men zeggen dat een datapaper 10 soorten informatie zou moeten bevatten, 
namelijk: 

1) Wanneer een dataset een DOI (Digital Object Identifier)  toegewezen krijgt wordt dit 

identificatienummer vermeld in de datapaper zodat de lezer exact weet over welke dataset het 

gaat; 

2) Meer informatie over externe factoren die invloed kunnen hebben gehad op het creëren van de 

dataset, bijv. financiële of persoonlijke factoren; 

                                           
20 (Policy recommendations for open access to research data, 2014) 
21 (Why universities need a research data policy, 2013) 
22 Website Dryad: http://www.datadryad.org/  

http://www.datadryad.org/
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3) Het bereik van de data in plaats en tijd; 

4) De formaatgegevens van de data met het oog op hergebruik; 

5) Informatie over welke licentie de auteurs van de data hebben toegekend op het gebied van 

Open Access.  De Creative Commons Zero (CCO) en Open Data Commons Attribution License zijn 

de meest gebruikte licenties;  

6) Het toekennen van credits op micro-niveau, zodat elke onderzoeker de nodige credit krijgt voor 

zijn/haar bijdrage aan de dataset; 

7) Informatie over het project zodat men de context kan begrijpen waarin de data is gecreëerd; 

8) Provenance: informatie over de methodologie en de tools die gebruikt zijn voor het creëren van 

de data; 

9) Informatie over de kwaliteit van de data, zijn het abnormale waarden of zijn er fouten 

opgetreden, etc.;  

10) Informatie over de context van het hergebruik van de data. 

 
Policy 
Alle tijdschriften stellen een aantal voorwaarden vooraleer men de toestemming krijgt om een paper te 
publiceren en worden een aantal voorwaarden opgesomd in het policy, specifiek voor datatijdschriften.  
Zo stelt het policy dat de datasets, behorend bij een paper, steeds moeten worden gedeponeerd in een 
erkend repository waarnaar een link moet worden gelegd in de datapaper.  De meeste tijdschriften 
voorzien een lijst met repositories waar men terecht kan.  De datasets moeten ook geciteerd kunnen 
worden en ondertussen zijn er een aantal standaarden ontwikkeld voor datacitatie zoals bijvoorbeeld de 
DCC Recommendations (Ball & Duke, 2012) en de DataCite Recommendations (Cite your data, sd).  De 
meeste tijdschriften worden ook geïndexeerd door grote diensten zoals Thomson Reuters Web of 
Science23 waardoor de impact van een dataset kan worden gemeten.  Datacitaties worden opgenomen 
ofwel in de abstract van een paper, ofwel in de referentielijst.  Verder worden datasets beoordeeld via 
een peerreview waarbij men o.a. de kwaliteit van de data, de samenhang tussen de dataset en de 
datapaper en de herbruikbaarheid van de data controleert.  Bijna alle datatijdschriften zijn toegankelijk 
via Open Access maar de uitgevers rekenen wel een publicatiebijdrage (financieel) aan voor de auteurs.  
Soms hoort de kost voor deponering daar ook bij maar het eigenlijke consulteren van de dataset is gratis.  
De auteurs van de datapapers moeten ook een licentie toekennen aan de paper waarin bepaald wordt in 
welke mate de paper beschikbaar mag worden gesteld en welke mate de paper mag worden gebruikt.   
 
Door het publiceren van datapapers kunnen datasets worden verspreid, stimuleert men Open Access en  
hergebruik en worden ze gecontroleerd a.d.h.v. een peerreview.  Dit alles zorgt er voor dat 
datatijdschriften een mooi voorbeeld zijn van research data management en de mogelijkheden ervan.24  
 
 
 
 
 
 

                                           
23Website Web of Science: 

http://login.webofknowledge.com/error/Error?PathInfo=%2F&Alias=WOK5&Domain=.webof

knowledge.com&Src=IP&RouterURL=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Erro

r=IPError   
24 (Policy recommendations for open access to research data, 2014) 

http://login.webofknowledge.com/error/Error?PathInfo=%2F&Alias=WOK5&Domain=.webofknowledge.com&Src=IP&RouterURL=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Error=IPError
http://login.webofknowledge.com/error/Error?PathInfo=%2F&Alias=WOK5&Domain=.webofknowledge.com&Src=IP&RouterURL=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Error=IPError
http://login.webofknowledge.com/error/Error?PathInfo=%2F&Alias=WOK5&Domain=.webofknowledge.com&Src=IP&RouterURL=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Error=IPError
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2.4 Richtlijnen en tools 
 
2.4.1 Richtlijnen 
 
DCC – Policy and Legal 
http://www.dcc.ac.uk/resources/policy-and-legal  
 
ANDS – Data Management – Policy 
http://www.ands.org.au/datamanagement/policy.html  
 
ANDS – Data Re-Use and Licensing Framework 
http://www.ands.org.au/publishing/licensing.html  
 
ANDS – Publishing Data 
http://www.ands.org.au/publishing/index.html  
 
EU – RECODE Project 
http://recodeproject.eu/wp-
content/uploads/2015/01/recode_guideline_en_web_version_full_FINAL.pdf 
 
 
Dryad Joint Data Archiving Policy 
http://datadryad.org/pages/jdap  
 
 
2.4.2 Tools 
 
DCC – How to license research data 
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/license-research-data 
 
DCC – How to cite data sets and link to publications 
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/cite-datasets  
 
DOAR, Directory of Open Access Repositories 
OpenDOAR – Policies Tool  
http://www.opendoar.org/tools/en/policies.php  
 
Pensoft – Pensoft Writing Tool (PWT) 
http://pwt.pensoft.net/login.php?back_uri=%2F  
 
GBIF, Global Biodiversity Information Facility 
GIBF - Integrated Policy Toolkit 
http://www.gbif.org/ipt  
 
 
 
 
 

http://www.dcc.ac.uk/resources/policy-and-legal
http://www.ands.org.au/datamanagement/policy.html
http://www.ands.org.au/publishing/licensing.html
http://www.ands.org.au/publishing/index.html
http://recodeproject.eu/wp-content/uploads/2015/01/recode_guideline_en_web_version_full_FINAL.pdf
http://recodeproject.eu/wp-content/uploads/2015/01/recode_guideline_en_web_version_full_FINAL.pdf
http://datadryad.org/pages/jdap
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/license-research-data
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/cite-datasets
http://www.opendoar.org/tools/en/policies.php
http://pwt.pensoft.net/login.php?back_uri=%2F
http://www.gbif.org/ipt
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Hoofdstuk 3 : Data Management Plan (DMP) 
 
 
 
3.1 Het Datamanagementplan 
 
Zoals in hoofdstuk 1 en 2 al vermeld is, vragen meer en meer funders, zoals de EU in het Horizon2020-
programma, dat er bij de subsidieaanvraag ook een datamanagementplan (DMP) wordt ingediend.  Een 
DMP wordt gezien als een essentieel onderdeel van goed datamanagement én als het meest haalbare.  
Omdat een datamanagementplan zo belangrijk is, wordt er een apart hoofdstuk aan besteed waarin 
wordt uitgelegd wat een DMP is, wat het inhoudt en wat de voordelen ervan zijn.  Verder wordt de rol 
besproken die bibliotheken en de datacentra spelen bij het opmaken van een DMP en zijn er opnieuw 
een aantal tools en richtlijnen voorzien. 
 
 
3.1.1 Wat is een is een datamanagementplan? 
 
Volgens het Australische ANDS is een DMP:  
 

“Een document dat beschrijft welke data er zal gecreëerd worden, welke policies er kunnen 
worden toegepast op data, wie er eigenaar is van de data en wie er toegang tot zal hebben, hoe 
men de data zal beheren, welke faciliteiten en materiaal er nodig zal zijn en wie er 
verantwoordelijk is voor elk van deze activiteiten.”          

(Data management planning, 2011) 
 
Het beschrijft met andere woorden alle aspecten van de data dat zal worden gegenereerd binnen de 
context van het onderzoeksproject.   
 
Aangezien de meeste funders en verschillende onderzoeksinstellingen vragen om een DMP in te dienen 
bij het projectvoorstel voor de start van het onderzoek moet de onderzoeker op voorhand nadenken 
over het verloop van het onderzoek.  Men bekijkt welke data er zal worden gecreëerd, op welke manier 
de data moet beheerd worden tijdens het onderzoek en ze achteraf kunnen gedeeld worden met 
anderen.  Men moet verantwoorden welke (financiële) middelen er nodig zullen zijn om het plan uit te 
voeren.  Die middelen kunnen mensen, materiaal, infrastructuur en financiële middelen zijn.  Dit alles 
zorgt ervoor dat de onderzoeker goed voorbereid is, meer vertrouwen heeft om het onderzoek aan te 
vangen en het risico op dataverlies beperkt wordt (Donnelly, 2012). 
 
Een DMP wordt in eerste instantie voor de start van het onderzoeksproject opgemaakt maar dat 
betekent niet dat het daar ophoudt.  Het is een levend document dat kan worden aangepast naargelang 
het onderzoek vordert.  Er zijn allerlei factoren die het onderzoek kunnen beïnvloeden, zoals bijv. 
technologische evoluties, waardoor het databeheer moet worden aangepast.  Wanneer alle 
veranderingen en evoluties vermeld worden in het DMP kunnen anderen de data op de juiste manier 
interpreteren.   
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3.1.2 Wat houdt een datamanagementplan in? 
 
Een beschrijving van de data gecreëerd en gebruikt voor het onderzoek 
Het belangrijkste onderdeel van het DMP is de beschrijving van de data die zal worden gecreëerd tijdens 
het onderzoek.  Welke soort data zal men genereren, in welk formaat en waarom kiest men voor dit 
formaat, wat zou het volume aan data kunnen zijn en/of zal er gebruik gemaakt worden van bestaande 
data. Het kan ook nuttig zijn om het verschil tussen de bestaande en de nodige data te bespreken, want 
dat kan bepalend zijn voor de methodologie die men zal gebruiken.  Dan wordt de methodologie 
beschreven die zal gebruikt worden voor het verzamelen van de nodige data en welke risico’s en 
moeilijkheden er kunnen optreden tijdens dat proces en tijdens het verwerken van de data.  Zal de data 
reproduceerbaar en controleerbaar zijn?  Verder bespreekt de onderzoeker op welke manier hij/zij de 
data zal beheren en documenteren, vanuit welke policies en aan de hand van welke standaarden.   
 
Datamanagement tijdens het onderzoek 
In dit onderdeel beschrijft de onderzoeker waar, intern of extern, en hoe men de data zal opslaan tijdens 
het onderzoek.  Men bekijkt hoe het bewaren van de data wordt georganiseerd: welke benaming 
gebruikt men voor de documenten en de folders, hoe organiseert men de folders en hoe zal men kunnen 
bijhouden welke versies van de data er worden bijgehouden.  De data moet gedocumenteerd worden 
tijdens het verzamelen  en het analyseren en men beschrijft op welke manier de data zal getransfereerd 
en gesynchroniseerd worden.  Er worden afspraken gemaakt over wie er toegang zal krijgen tot de data 
en hoe gevoelige data kan beschermd worden.  Het is sowieso nodig om een back-upstrategie te 
voorzien, in het beste geval geautomatiseerd, zodat de kans op dataverlies tot een minimum beperkt 
wordt.   
 
Datadeponering, -archivering en data sharing  
Een DMP voorziet de mogelijkheid om na te denken over een strategie voor de langetermijnbewaring 
van data.  Komt de data in aanmerking voor archivering, op welke gronden kan er beslist worden om 
datasets niet te bewaren en wanneer mogen datasets vernietigd worden?  Waar zal de data worden 
gedeponeerd en gearchiveerd: in een institutioneel respository (intern) of een (extern) 
disciplinespecifiek repository?  Welke faciliteiten zijn daarvoor nodig?  Hoe kan de data klaargemaakt 
worden voor archivering? Men zal ook moeten bepalen voor hoelang de dataset zal bewaard worden.   
Wanneer een funder, een instituut of een tijdschrift bepaalt dat de data in OA ter beschikking moet 
worden gesteld en herbruikbaar moet zijn, moet dan ook vermeld worden in het DMP.  Welke data kan 
men delen met anderen?  Waar en hoe zal men dat doen?  Wie zal de data kunnen hergebruiken en op 
welke manier? Vanaf wanneer zal de data ter beschikking worden gesteld en van welke licentie zal men 
gebruik maken?  Is er voldoende metadata en documentatie beschikbaar zodat anderen de data op de 
juiste manier kunnen interpreteren en kan er een samenwerking met andere onderzoekers uit 
voortkomen?  Wanneer de data niet kan worden opengesteld en/of gedeeld, moet de onderzoeker in 
het DMP duidelijk aangeven waarom het niet mogelijk zal zijn. 
 
Copyright en intellectuele eigendom 
Op datasets gelden er allerhande eigendomsrechten.  In een DMP kan men vermelden wie de eigenaar 
van de dataset is en tot wie de intellectuele eigendom behoort (de morele rechten).  Indien er andere 
restricties zijn voor het in OA beschikbaar stellen van data, zoals embargo’s of de confidentialiteit van 
gegevens, moet dit ook vermeld worden in het DMP. 
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Ethische kwesties 
Sommige datasets bevatten gevoelige en persoonlijke gegevens, zoals bijv. medische- of adresgegevens. 
Dergelijke datasets mogen niet worden vrijgegeven omwille van de wet op de privacy.  Men vermeldt 
dergelijke restricties in het DMP samen de eventuele oplossingen om de data toch te publiceren, bijv.  
door het anonimiseren van de data.  Wanneer men een ethische commissie om advies heeft gevraagd 
wordt dit advies opgenomen in het DMP. 
 
Wie heeft welke verantwoordelijkheid voor het datamanagement 
Een DMP vermeldt wie van het onderzoeksteam verantwoordelijk is voor welk deel van het 
datamanagement zowel tijdens als na het project.  Het hoofd van de onderzoeksgroep ontwerpt samen 
met de onderzoekers het project en bepaalt welke data er zal gecreëerd worden.  De onderzoekers 
verzamelen, verwerken en analyseren de data en kunnen het DMP gebruiken als leidraad tijdens de 
gehele onderzoekscyclus om de data zo goed mogelijk te beheren en de risico’s te minimaliseren.  
Verder kunnen de  secretariaatsmedewerkers, de IT-medewerkers of datamanagers/ 
bibliotheekmedewerkers vermeld worden wanneer ze het datamanagement zullen ondersteunen. 

 

Middelen nodig voor  databeheer 
Wanneer men nadenkt over welke data er zal gecreëerd worden, zal duidelijk worden welk materiaal en 
faciliteiten er nodig zijn om de data te beheren.  Toestellen, opslagcapaciteit, back-upmogelijkheden of 
software  kunnen indien nodig gefinancierd worden via de funders. 
 
De onderzoekers kunnen in het DMP een berekening maken van de kostprijs van het datamanagement.  
De funders die datamanagement en een DMP als voorwaarde stellen voor de financiering van het 
onderzoeksproject, zijn meestal bereid om de kosten voor het databeheer te financieren.   
 
 
3.1.3 Hoe begin je aan een datamanagementplan? 
 
Omdat elk onderzoek anders is, zal ook elk DMP anders zijn.  Er is geen ideale manier om een plan te 
schrijven maar hieronder worden een aantal punten weergegeven waar onderzoekers rekening mee 
kunnen houden. 
 
Ga in overleg 
In eerste instantie gaat men samenzitten met de andere betrokken leden van de onderzoeksgroep om 
het project te bespreken.  Dan bekijkt men wat datamanagement inhoudt en op welke manier de 
dataoutput van dit project kan beheerd worden.  Indien nodig kan er advies gevraagd worden aan de 
medewerkers van de bibliotheek of het datacentrum. 
 
Bekijk wat de bestaande mogelijkheden zijn 
Andere onderzoekers hebben dit al gedaan en het kan nuttig zijn om DMP’s die goedgekeurd werden 
door te nemen als voorbeeld voor het eigen DMP.  Is er een tool, zoals bijvoorbeeld DMPonline25 of een 
checklist, beschikbaar waarvan men gebruik kan maken om een plan op te stellen?  Indien er een dienst 
aanwezig is zoals een datacentrum of een repository (met de bijbehorende ondersteuning) kan men daar 
gebruik van maken. 
 

                                           
25 Website DMPOnline: https://dmponline.dcc.ac.uk/  

https://dmponline.dcc.ac.uk/
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Andere tips 
Hou het DMP zo kort mogelijk, praktisch en maak het niet te ingewikkeld.  Een DMP kan in de loop van 
het onderzoek nog aangepast worden, maar wees wel duidelijk.  Beschrijf de data aan de hand van de 
gebruikte standaarden en bepaal op voorhand hoe groot het volume aan data ongeveer zal zijn. 
Verantwoordt de keuze voor bepaalde technieken, methoden, formaten en strategieën voldoende zodat 
de financiële middelen die nodig zijn vrijgemaakt kunnen worden. 
Wanneer de data niet zomaar in open access beschikbaar kan worden gesteld, beschrijft men in het DMP 
welke restricties er zijn en waarom ze ervoor zorgen dat de data niet kan gedeeld worden.  Zorg er voor 
dat het plan te implementeren is, duidelijk en haalbaar.  Het heeft geen zin om veel werk te steken in 
een planning en voorbereiding voor databeheer als het uiteindelijk niet uitvoerbaar blijkt te zijn. 
 
Maar je kan niet alles op voorhand plannen.  Het onderzoek kan je in een andere richting leiden dan 
eerst voorspeld of de technologische evolutie beïnvloedt het verloop van het onderzoek.  Het is 
belangrijk dat het DMP af en toe herbekeken wordt zodat het kan aangepast worden aan de evolutie die 
de data heeft ondergaan.  Het menselijke geheugen is niet feilloos en vergeet soms belangrijke 
elementen. 
 
 
3.1.4  Wat zijn de voordelen van een datamanagementplan? 
 
Een datamanagementplan biedt verschillende voordelen voor alle stakeholders.  Zowel voor de funders 
als voor de onderzoeksinstelling, de onderzoekers, hun directe collega’s en voor de datamanagers.   
 
Voordelen voor de funders 
Aan de hand van een DMP kunnen onderzoekers aantonen dat ze bekend zijn met datamanagement en 
dat ze in staat zullen zijn om de data zo goed mogelijk te beheren zoals het policy van de funder het 
vraagt (Jones, Pryor, & Whyte, 2013).  Het zorgt ervoor dat de onderzoeker op voorhand juridisch en 
ethisch in orde is en het verantwoordt de manier waarop de financiële middelen gebruikt worden 
(Donnelly, 2012).  Indien nodig kan de funder op basis van het DMP de nodige financiële en materiële 
ondersteuning voorzien om het plan te kunnen implementeren. 
 
Voordelen voor de onderzoeksinstelling 
Vanuit het standpunt van de wetenschappelijke integriteit kan een DMP wetenschappelijk onderzoek 
transparanter maken en is het een extra hulpmiddel voor de beoordelingscommissie26 om de 
voorgestelde benaderingen en invalshoeken goed te keuren.  Wanneer een onderzoeksproject is 
afgerond, ondersteunt het DMP mee de validatie van de resultaten en de data.   
Een DMP wordt opgemaakt tijdens de voorbereidingen van een onderzoeksproject waardoor men 
dubbel werk kan voorkomen.  Men kan een meer gedetailleerde inschatting maken van het verwachte 
volume aan data en men kan de nodige maatregelen nemen om de data op te vangen en goed te 
beheren tijdens het onderzoek (Jones, Pryor, & Whyte, 2013).  Dit betekent uiteindelijk een besparing in 
tijd en geld.   
Het delen van data wordt eenvoudiger als men op voorhand een DMP heeft opgesteld.  Wanneer de 
data in Open Access beschikbaar is, vergroot dit de zichtbaarheid van de data, het onderzoek (en dus ook 
de impact), de instelling en haar onderzoekers. 
 

                                           
26 De beoordelingscommissies buigen zich over een projectvoorstel, keuren het wel of niet 

goed en blijven tijdens het onderzoek toezien op de kwaliteit ervan. 
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Voordelen voor de onderzoekers 
Het op voorhand plannen van het datamanagement is bovenal in het voordeel van de onderzoeker.  
Door een DMP bij een projectvoorstel bij te voegen, zal het voorstel meer onderbouwd zijn.  Dan is de 
kans groter dat het goedgekeurd wordt en kan men via het DMP kan men de nodige middelen voorzien 
om de data te creëren, te beheren en te archiveren.   
Met een goede planning achter de hand zal de onderzoeker met meer vertrouwen, zowel in zichzelf als 
in de andere medewerkers, aan het onderzoek starten.  Het vermindert de kans op dubbel werk, het 
wordt eenvoudiger om de data terug te vinden wanneer het nodig is en om de data snel juist te 
interpreteren.  Men kan de gehele context en alle mogelijkheden beter overzien waardoor men tijdens 
het onderzoek voor zowel het onderzoek als op het gebied van datamanagement de juiste beslissingen 
kan nemen.27  In het algemeen kan er gezegd worden dat een DMP een onderzoeker tijd en geld 
bespaart en het onderzoeksproces ondersteunt en vergemakkelijkt.28  Een DMP is ook een hulpmiddel 
tijdens de verwerking en analyse van de data en bij het beschrijven van de resultaten in een paper. 
Wanneer na afloop van het onderzoeksproject de data in OA beschikbaar wordt gesteld, kunnen andere 
onderzoekers de dataset citeren.  Dit vergroot de zichtbaarheid en de impact van het onderzoek 
waardoor de onderzoeker meer erkenning zal krijgen voor zijn/haar werk.  Aan de hand van een DMP 
kan men o.a. bepalen welke data geschikt zijn voor deponering en archivering, dat de juiste formaten 
gebruikt worden, dat er voldoende metadata aanwezig zijn en welke licenties men aan de dataset 
toekent.   
 
Voordelen voor de collega-onderzoekers 
Het is vrij normaal dat onderzoekers tijdens het project de instelling verlaten of dat er nieuwe 
onderzoekers het team komen versterken.  Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het databeheer hier 
niet onder lijdt.  Met de hulp van een DMP kan men de mogelijkheid voorzien om de data centraal te 
beheren, dus niet op één bepaalde computer, en verkleint de kans op dataverlies.   
Nieuwe medewerkers zullen toegang krijgen tot de data en aan de hand van het DMP kunnen ze de data 
op de juiste manier begrijpen en interpreteren.  Wanneer het hele onderzoeksteam de data ten volle 
begrijpt zal men als team voldoende vertrouwen hebben om goede, gefundeerde beslissingen te nemen 
met betrekking tot het onderzoek.   
In sommige situaties is het zo dat men de dataset op microniveau beschrijft waardoor de leden van het 
onderzoeksteam zoals laboranten en ingenieurs elk de erkenning kunnen krijgen voor hun deel van het 
werk. 
 
Voordelen voor de datamanagers/bibliotheekmedewerkers 
Aan de hand van de DMP’s kunnen datacentra, bibliotheken en repositories ervoor zorgen dat ze over de 
nodige middelen beschikken voor deponering, archivering en het delen van data.  Een DMP voorziet veel 
metadata waardoor het gemakkelijker wordt om de dataset op te nemen in de institutionele catalogus.  
Via de catalogus zal de dataset sneller teruggevonden worden.  Wanneer ze daarbij vergezeld is door een 
DMP, wordt ze nog interessanter voor eventueel hergebruik omdat er veel meer informatie beschikbaar 
is over de context van de dataset. 
 
 
 
 

                                           
27 (Jones, How to develop a data management and sharing plan, 2011) 
28 (Jones, Pryor, & Whyte, How to Develop Research Data Management Services - a Guide 

for HEIs, 2013) 
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3.2 Het datamanagementplan als dienstverlening 
 
Een onderzoeker is vaak niet op de hoogte van wat er allemaal beschikbaar is aan informatie over het 
opmaken van een datamanagementplan en daarom zijn ze op zoek naar hulp. 
Veelal maakt dit deel uit van een dienstverlening die een datacentrum of bibliotheek aanbiedt.  Door de 
kennis van datamanagement, metadata en archivering zijn datamanagers en bibliotheekmedewerkers de 
meeste geschikte personen om de onderzoekers bij te staan.   
 
Er zijn verschillende manieren om de onderzoekers te helpen met hun DMP.  In eerste instantie door de 
nodige informatie te verschaffen in de vorm van richtlijnen, checklists en templates.  Dat is de meest 
eenvoudige manier van ondersteuning die men kan aanbieden en is bij bijna alle instellingen die een 
datapolicy hanteren terug te vinden.  Sommige instellingen bieden een collectie aan van succesvolle 
DMP’s die als voorbeeld kunnen dienen. 
Maar er zijn ondertussen een aantal instellingen die een tool hebben ontwikkeld waarmee onderzoekers 
een DMP kunnen opmaken.  Andere instellingen kunnen deze tools overnemen en aanpassen aan hun 
eigen noden en policies.  De bekendste voorbeelden zijn DMPonline van het DCC (UK) en DMP Tool van 
de University of California Curation Centre (USA).  Ondertussen maakt KULeuven gebruik van DMPonline 
en voor UGent is een aangepaste versie van DMPonline in de maak. 
Verder bieden sommige datacentra en bibliotheken aangepaste opleidingen en workshops aan.  Op deze 
manier kan men de onderzoekers meer discipline-specifieke en/of persoonlijke ondersteuning bieden. 
 
 
3.3 Richtlijnen en tools  
  
3.3.2 Richtlijnen 
 
DCC – How to develop a data management and sharing plan / Sarah Jones 
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/develop-data-plan  
 
DCC – A checklist for a data management plan 
http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/checklist  
 
Edina – Mantra, research data management training – Data management plans 
http://datalib.edina.ac.uk/mantra/datamanagementplans/  
 
ANDS – Data Management Planning 
http://www.ands.org.au/resource/data-management-planning.html  
 
UGent – Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen – Data Management Plan 
http://www.fppwdocs.ugent.be/fppw/Figs/DMP_final.pdf  
 
 
3.3.1 Tools 
 
DCC – DMPonline 
https://dmponline.dcc.ac.uk/  
 

http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/develop-data-plan
http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/checklist
http://datalib.edina.ac.uk/mantra/datamanagementplans/
http://www.ands.org.au/resource/data-management-planning.html
http://www.fppwdocs.ugent.be/fppw/Figs/DMP_final.pdf
https://dmponline.dcc.ac.uk/
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University of California Curation Centre – DMP Tool 
https://dmptool.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dmptool.org/
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Hoofdstuk 4: Technische aspecten van datamanagement 
 
 
In dit hoofdstuk worden er een aantal technische zaken besproken die belangrijk zijn voor een goed 
datamanagement tijdens en na het onderzoek.  Het gaat o.a. over databeheer, dataopslag, metadata, 
repositories en datacitering.  Op het einde van dit hoofdstuk zijn er een aantal verwijzingen terug te 
vinden naar richtlijnen en tools over de onderwerpen besproken in dit hoofdstuk. 
 
4.1 Datamanagement en dataopslag tijdens het onderzoek 
 

“Actieve data- infrastructuur is er om een globaal toegankelijke digitale werkomgeving te 
voorzien met voldoende opslagcapaciteit voor de meerderheid van de onderzoekers gedurende 
het gehele onderzoek.” 

(Rice, Ekmekcioglu, Haywood, & al, 2013) 
 
4.1.1 Dataopslag  
 
Data die tijdens het onderzoek worden verzameld en/of gecreëerd, worden de dag van vandaag nog te 
veel opgeslagen op zogenaamde DUD’s: Data Centres under Desks.  Een USB-stick, een externe harde 
schijf, laptop of tablet wordt vaak gebruikt om data op te slaan maar bij dergelijke toestellen is er een 
groot risico op dataverlies.  De USB-stick beland per ongeluk in de wasmachine, de externe hard disk 
crasht en laptops en tablets zijn gegeerd goed voor dieven.  Het is belangrijk om goed na te denken over 
welke opslagruimte men zal gebruiken tijdens het onderzoek, aan welke voorwaarden die moet voldoen 
en hoeveel het mag kosten. 
 
 
4.1.1.1 Aan welke voorwaarden moet opslagruimte voldoen? 
 
Aan de hand van het projectontwerp kunnen de onderzoeker een schatting maken van de hoeveelheid 
data die zullen worden gegenereerd en hoeveel opslagcapaciteit er zal nodig zijn om de data te bewaren, 
te bewerken en te analyseren.  Verder hebben onderzoekers voornamelijk nood aan een gedeelde 
netwerkschijf, centraal beheerd door de ICT-diensten, waar men toegang tot heeft op kantoor, thuis of 
op verplaatsing en op mobiele toestellen.  Het moet een controleerbare toegang zijn waarbij enkel de 
bevoegde onderzoekers de data kunnen bereiken.  Bij een samenwerking tussen verschillende 
instellingen moet er voor de externe onderzoekers toegang voorzien worden.  De opslagruimte dient 
flexibel te zijn zodat men aanpassingen in capaciteit of technologie kan opvangen en het moet veilig zijn 
zodat de data beschermd wordt tegen verlies en ongeautoriseerde toegang.  Er moet op regelmatige 
tijdstippen een back-up worden gemaakt en de toestellen moeten regelmatig gesynchroniseerd worden. 
 
Back-ups 
Naargelang de opslagruimte kan een back-upstrategie voorzien worden.  Daarbij bepaalt men hoe de 
back-ups zullen worden gemaakt, automatisch of manueel, op welke tijdstippen en hoe vaak de back-up 
zal worden uitgevoerd.  De strategie voorziet hoeveel back-ups er moeten worden gemaakt en hoelang 
die moeten worden bijgehouden maar is afhankelijk van de wetgeving, de voorwaarden van de funder of 
het beleid van de instelling.  Een andere back-upmethode is het aanmaken van master files waar de 
onderzoekers indien nodig op kunnen terugvallen.  De meeste opslagruimtes van de onderzoeksinstelling 
of cloud services zijn voorzien van een back-upstrategie en er zijn zelfs externe online systemen die een 
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back-up service aanbieden zoals bijv. Mozy, een online back-up service voor Windows- en 
Macgebruikers.29 
 
Dataveiligheid 
Het is aan de onderzoeker om de data, zeker gevoelige data, op een veilige manier te bewaren.  Diefstal 
kan verholpen worden met paswoordbeveiliging, een goed paswoord en een paar simpele goede 
gewoontes om paswoorden en accounts te beschermen.  Het installeren van anti-malware software, het 
maken van back-ups en de controle ervan zijn een manier om datacorruptie te omzeilen.  Men kan 
persoonlijke informatie beschermen door geen diensten te gebruiken die het respecteren van de 
privacywetgeving niet kunnen garanderen.  Bijvoorbeeld een aantal externe cloud-toepassingen zoals 
Dropbox en Google Drive.  Mobiele toestellen zoals tablets zijn op dat gebied ook niet altijd veilig.  
Wanneer de instelling een informatieveiligheidsconsulent heeft aangesteld, kan die onderzoekers 
adviseren over dataveiligheid30. 
 
 
4.1.1.2 Welke opslagruimtes kan men gebruiken 
 
Er zijn verschillende soorten opslagruimtes waar men onderzoeksdata kan bewaren tijdens het 
onderzoek.  De onderzoeksinstelling kan zelf een aantal mogelijkheden voorzien of men kan beroep doen 
op een cloud storage service.  Sommige overheden bieden dataopslagruimtes aan of men kan gebruik 
maken van een discipline-specifieke dataopslagplaats. 
 
De opslagruimte binnen de onderzoeksinstelling 
De meeste onderzoeksinstellingen voorzien via hun ICT-departement een aantal diensten aan zoals 
netwerkschijven (shares) van een bepaalde capaciteit die indien nodig kunnen worden uitgebreid.  
Sommige instellingen hebben de mogelijkheid om aan High Performance Computing te doen waardoor 
er grotere hoeveelheden data kunnen worden verwerkt.  De ICT-diensten zorgen voor een goede back-
upstrategie en de nodige beveiliging van de datasets.  Maar ze zijn enkel gericht op het opslaan van data 
en het beheer van data op de netwerkschijven is de verantwoordelijkheid van de onderzoekers zelf.  
Men krijgt enkel toegang tot de data d.m.v. authenticatie en zijn bijna niet toegankelijk te maken voor 
externe onderzoekers.  Meer en meer onderzoekers vragen naar een dienst zoals Dropbox waar men o.a. 
toegang kan tot de data kan krijgen van op verschillende toestellen, met een back-upstrategie en de 
mogelijkheid tot synchronisatie maar met de beveiliging en betrouwbaarheid van een institutionele 
opslagruimte.  Een aantal universiteiten hebben gezocht naar mogelijke initiatieven maar hebben er tot 
nu toe nog geen gevonden die aan hun eisen voldoen.   
 
Cloud computing services 
Wanneer de onderzoeksinstelling niet de nodige opslagruimte kan bieden, kan er gezocht worden naar 
een geschikte opslagruimte in de cloud.  Externe firma’s bieden diensten aan om online data op te slaan 
en te beheren, ook van op mobiele toestellen, aan een lagere prijs dan de institutionele 
opslagmogelijkheden.  Maar daarvoor geeft men een groot deel van de controle over de data over aan 
het bedrijf, men kan niet garanderen dat de data ten allen tijde toegankelijk blijft en dat de 
privacywetgeving gerespecteerd wordt.  Er hangen verscheidene risico’s vast aan een werkomgeving en 

                                           
29 Website Mozy: http://mozy.nl  
30 Volgens het “Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de 

veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het 

elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 

http://mozy.nl/
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dataopslag in de cloud en het is aan de onderzoekers om alle voordelen en risico’s in overweging te 
nemen bij de keuze voor een opslagruimte. 
 
Opslagruimtes georganiseerd door de overheid 
Op nationaal niveau worden soms ook opslagruimtes voor wetenschappelijk onderzoek voorzien.  Deze 
zijn algemeen van aard en zijn voornamelijk bedoeld om interinstitutionele samenwerking te 
bevorderen. Belnet, bijvoorbeeld, biedt een veilige opslagruimte aan voor hun klanten31 genaamd Belnet 
Storage. 
 
 
4.1.2 Databeheer tijdens het onderzoek 
 
Zoals er in de vorige hoofdstukken vermeld werd, is het belangrijk om ook tijdens het onderzoek aan 
datamanagement te doen.  Dat begint bij de keuze voor het juiste opslagapparaat maar het gaat ook 
over de manier waarop men de data die wordt opgeslagen, zal beheren.  Digitale hygiëne houdt in dat er 
afspraken worden gemaakt over de benaming van de documenten, over hoe de documenten t.o.v. 
elkaar worden georganiseerd en over de manier waarop verschillende versies worden aangeduid.   
 
 
Dataorganisatie – digitale hygiëne 
Het is algemeen geweten dat bij vele onderzoeksgroepen het organiseren en bijhouden van hun data 
nogal chaotisch verloopt.  De benaming van de documenten en de mappen is meestal wel duidelijk voor 
de onderzoeker die ze heeft opgemaakt maar niet voor de collega’s.  Mappen en documenten worden 
soms toegevoegd zonder een bepaalde structuur te respecteren zodat er lege mappen ontstaan of gaat 
de onderlinge verhouding tussen de mappen en documenten verloren.  Er wordt teveel verouderde 
informatie bijgehouden waardoor er verwarring ontstaat over welke versie de juiste is en zo meer.  Het 
gevolg hiervan is dat er veel onduidelijk wordt gecreëerd, dat men de informatie die men nodig heeft 
niet meer terugvindt en er dus informatie verloren gaat.  Het onderzoek kan vertraging oplopen omdat 
men in het slechtste geval de data opnieuw moet verzamelen of genereren.  Dat geldt zowel voor 
individuele onderzoekers als voor een onderzoeksgroep die een netwerkschijf delen.  Achteraf zijn de 
data meestal niet voldoende voorbereid om te worden gedeponeerd en zeker niet om ze beschikbaar te 
stellen in open access. 
 
Om al deze moeilijkheden te voorkomen, is het belangrijk om de data tijdens het onderzoek goed te 
structuren en afspraken te maken over hoe de data moet worden bijhouden.  De afspraken worden 
genoteerd en ook bewaard zodat ze kunnen worden geconsulteerd bij twijfel.  Hieronder worden de drie 
belangrijkste aspecten van dataorganisatie besproken met name bestandsnamen, mappenstructuur en 
versiebeheer.   
 
Bestandsnamen 
De bestandsnaam is zonder meer het belangrijkste aspect van dataorganisatie.  De naam van het 
bestand moet kort maar betekenisvol zijn, uniek en mag niet afhankelijk zijn van de producent van het 
document.  Volgens de ISO9960-regel mag men enkel A-Z, a-z, 0-9, het underscoreteken “_” en 1 punt 
gebruiken (“.” Is voor de extensie)32.  Het is nodig om consistent te zijn wat betreft de benaming en de 
volgorde binnen de benaming.  Een glossarium is een handig hulpmiddel bij het kiezen van een 

                                           
31 Website Belnet Storage:  http://www.belnet.be/nl/diensten/plus/belnet-storage  
32 (ISO 9960, sd) 

http://www.belnet.be/nl/diensten/plus/belnet-storage
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bestandsnaam.  Er zijn glossaria met de terminologie gebruikt binnen het vakgebied, met onderling 
besproken termen waaruit men kan kiezen en afkortingen en initialen.  In de bestandsnaam kan 
eventueel een verwijzing naar de versie worden opgenomen. 
 
Mappenstructuur 
Het organiseren van digitale documenten begint bij het opmaken van een mappenstructuur.  In eerste 
instantie wordt er bekeken of het project een oppervlakkige of gedetailleerde structuur nodig heeft en 
hoeveel subniveau’s er nodig zullen zijn.    Het is de map die een vaste locatie krijgt en niet meer zal 
veranderen in de loop van het onderzoek dus moet de structuur logisch zijn voor iedereen.33  Men zorgt 
er best voor dat er niet teveel documenten in een map moeten worden ondergebracht. 
De benaming van een map is onderworpen aan dezelfde ISO-regel (ISO9960) en mag maximum 30 
karakters lang zijn.  De naam van de map dient kort maar betekenisvol te zijn en taak-gerelateerd.  Ze 
gaan over de acties die worden ondernomen tijdens het onderzoek en vage termen zoals “varia” of 
“andere” worden best vermeden.   
 
Versiebeheer 
Tijdens het onderzoek wordt er continue aan de documenten gewerkt en kan er verwarring ontstaan 
over de welke versie de meest recente of de meest juiste is.  Er dienen afspraken te worden gemaakt 
over welke versies men zal bijhouden en voor welke periode.  De status van het document moet worden 
vastgelegd als bijvoorbeeld “master”, “ontwerp”, “werkdocument” of “definitief”.  Bij de benaming moet 
men er wel op letten dat er geen verwarrende namen ontstaan zoals “ontwerp02”, “definitief_copy” etc. 
Het traject van  de verschillende versies kan worden opgevolgd door bijvoorbeeld het bijhouden van een 
informatief document waarin beschreven wordt welke aanpassingen, bewerkingen of analyses het 
document heeft ondergaan.  Indien nodig kan men gebruik maken van version control software zoals 
bijvoorbeeld  Subversion34, een open-source software-pakket dat bijhoudt wanneer en welke 
veranderingen een dataset heeft ondergaan.  Data moeten op verschillende tijdstippen worden 
gesynchroniseerd over de verschillende gebruikte toestellen.  Wanneer data verouderd is, is het beter 
om ze te verwijderen van de netwerkschijf of hard disk.  De meeste instellingen hebben een aantal 
procedures opgemaakt voor het verwijderen en/of vernietigen van data omwille van o.a. de 
confidentialiteit en de wet op de privacy.  Omdat belangrijke data niet per ongeluk vernietigd zou 
worden dient men masterfiles van de belangrijkste data te bewaren.  Die masterfiles bewaart men best 
op een controleerde plaats, uit de buurt van de data die zal bewerkt worden.  Onderzoekers die werken 
met confidentiële data kunnen eventueel gebruik maken van een digitale kluis, een black box, waarin 
men de masterfiles bewaart waar enkel een zeer beperkt aantal mensen toegang tot heeft.  De 
Universiteitsbibliotheek van Gent heeft samen met KU Leuven, de ULB, Universität Bielefield (Duitsland) 
en Memorial University of Newfoundland (Canada) ingetekend op het SAFE PLN-project35 waarbij men 
de mogelijkheid biedt om data in een digitale kluis op te bergen.   
 
 
 
 
 
 
 

                                           
33 (Smith, Folder hierarchy best practices for digital asset management, 2011)  
34 Website Subversion: https://subversion.apache.org/features.html  
35 Website SAFE PLN: http://www.safepln.org/  

https://subversion.apache.org/features.html
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4.2 Dataselectie en dataoverdracht 
 
4.2.1 Dataselectie 
 
Wanneer het onderzoek afgerond is, is het aan de onderzoekers of de onderzoeksgroep om te beslissen 
wat er met de data moet gebeuren.  Alle data bewaren is onhaalbaar qua kostprijs en opslagruimte en 
data vernietigen of ergens achterwege laten, kan risico’s met zich meebrengen op het gebied van de 
wetenschappelijke integriteit.  Er zullen dus keuzes moeten gemaakt worden.   Volgens de ISO-norm 
15489 betreffende records management, moet er worden bepaald welke data er in aanmerking komen 
voor permanente bewaring, welke data maar een bepaalde periode moeten bewaard worden en welke 
data vernietigd moeten/mogen worden (Higgins, ISO 15489, 2007). 
 
Om de keuzes te kunnen maken, zijn er aantal stappen en criteria die men als leidraad kan gebruiken.  
Een eerste stap is het bepalen welke data het onderzoek heeft opgeleverd.  Dat kunnen o.a.  ruwe data 
zijn, afgeleide data, bewerkte data of geanalyseerde data.  Daarna bekijkt men per groep wat er met de 
data zal gebeuren aan de hand van een aantal criteria.   
 
Toekomstige doeleinden 
Heeft de dataset potentieel om hergebruikt te worden?  Welke doeleinden kan de dataset mogelijks 
dienen?  Indien de dataset geen meerwaarde kan bieden bij andere onderzoeksprojecten is het niet 
zinvol om de dataset te bewaren.   
 
De wet, contracten of een policy 
In bepaalde omstandigheden bepaalt de werkgever wat er met de dataset moet gebeuren.  In België is 
het bijvoorbeeld zo dat persoonlijke gegevens na het onderzoek moeten worden vernietigd tenzij de 
gegevens voor verder wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek worden gebruikt ook al 
behoort het extra onderzoek niet tot de oorspronkelijke doelstellingen (Privacy: een vademecum voor de 
onderzoeker, 2011).  Persoonsgegevens mogen onder geen beding publiek worden gemaakt.  
Anonimiseren kan een oplossing zijn maar wanneer ‘met een redelijke inspanning’ de gegevens toch 
identificeerbaar worden, moeten de gegevens toch worden vernietigd.  Indien er 
geheimhoudingscontracten zijn getekend waarin bepaald word dat de onderzoeksdata niet mogen 
worden vrijgegeven, moeten deze bepalingen ook nagevolgd worden.  Dit geldt bijvoorbeeld voor 
gegevens van klanten of voor vertrouwelijke bedrijfsgegevens.  In de policies van de funders of de 
onderzoeksinstellingen stelt men eerder de eis om de data net wel in open access beschikbaar te stellen.   
 
Unieke data en ontdubbeling 
Wanneer de data op geen enkele manier reproduceerbaar zijn of wanneer het verlies van de data 
onoverkomelijk probleem zou zijn dan moeten de datasets worden bijgehouden.  Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor enquêtes en codeboeken.  Maar gegevens uit o.a. het OCMW-archief of andere 
overheidsdatabanken hoeven niet worden bijgehouden omdat ze in eerste instantie worden 
bijgehouden bij de desbetreffende overheidsorganisaties.   
 
Kosten – baten 
Het is belangrijk om na te gaan wie het bewaren van de data zal financieren en of het verantwoord is om 
bepaalde bedragen aan dataopslag te besteden.  Men kan zich daarbij de vraag stellen of de financiële 
input een invloed zal hebben op de eigenlijke waarde van de data.   
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Onderzoekers en onderzoeksgroepen moeten voldoende begeleid worden vanuit de onderzoeks- 
instelling en volgens de gewoontes van de discipline en de vakgroep.  Het selectieproces kan veel tijd in 
beslag nemen maar brengt achteraf meer op o.a. voor de kostprijs en het verminderen van de risico’s.   
Eenmaal de beslissingen zijn genomen kan men beginnen met de voorbereiding voor het deponeren van 
data. 
 
4.2.2 Dataoverdracht 
 
De overgang van de huidige opslagruimte naar het repository dient zorgvuldig voorbereid te worden.  De 
repositories van hun kant zorgen ervoor dat hun manier van werken, wat ze aanbieden en hun 
voorwaarden duidelijk zijn.  Met een “deposit agreement” of het aanvaarden van de “terms of 
condition” worden regels vastgelegd zoals bijvoorbeeld het recht op manipulatie van de data (veelal het 
formaat)36.   
 
Dit is ook het moment dat er beslist wordt welke licentie men toekent aan de data.  In een licentie wordt 
er vermeld wie, op welke voorwaarden en voor welke prijs de data kan (her)gebruikt worden.  Er zijn 
verschillende soorten licenties en de meest gebruikte licenties zijn de Creative Commons-licenties.37 De 
licenties zijn een belangrijke tool om het in open access beschikbaar stellen van data te stimuleren.   Het 
meest gekende document is de Creative Commons Zero-overeenkomst (CC0) waarbij de auteur alle 
auteursrechten opgeeft, daarvoor geen vergoeding ontvangt en geen naamsvermelding (citatie) vraagt.  
Dit lijkt drastisch maar in de wereld van wetenschappers zijn bronvermeldingen en citaties een goed 
ingeburgerde praktijk waardoor de publicaties of datasets meestal toch geciteerd worden ook al hoeft 
het niet.   
 
 
4.3 Formaten en metadata 
 
4.3.1 Formaten voor onderzoeksdata 
 
Onderzoeksdata worden in alle mogelijke formaten (.doc, .pdf, .csv, .xml, .gml, .jpep, etc.) gecreëerd en 
bewerkt  maar niet alle formaten zijn geschikt voor lange-termijnbewaring en hergebruik.  Een formaat 
kan verouderen waarmee men bedoelt dat het toestel (computer, meter, etc.) en de software niet meer 
over de nodige  informatie beschikken om een bestand te kunnen openen.  Er zijn verschillende redenen 
waarom een formaat veroudert: Er is een nieuwe upgrade doorgevoerd in de software of de software-
applicatie wordt niet meer geproduceerd en gebruikt, het formaat is te complex waardoor het niet 
gebruiksvriendelijk is, klanten gebruiken  het niet en zo verder.   
 
Om data op lange termijn te bewaren en herbruikbaar te maken, moeten de formaten 
gestandaardiseerd, uitwisselbaar en open zijn en repositories proberen dergelijke formaten zoveel 
mogelijk te gebruiken.  Onderzoekers dienen op voorhand te bekijken welk beleid het repository 
hierover hanteert.  In de deponeringsvoorwaarden van een repository moet er duidelijk worden vermeld 
welke formaten er worden aanvaard en/of welke men verkiest.  Zal het repository het formaat 
aanpassen bij deponering en ben je daar, als onderzoeker, mee akkoord?  Wat gebeurt er met datasets 

                                           
36 Bijvoorbeeld de terms of condition van het Dryad-repository: 

https://datadryad.org/themes/Mirage/docs/TermsOfService-Letter-2013.08.22.pdf  
37 Website Creative Commons Belgium: http://www.creativecommons.be/nl/node/7  

https://datadryad.org/themes/Mirage/docs/TermsOfService-Letter-2013.08.22.pdf
http://www.creativecommons.be/nl/node/7
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in een formaat waarvoor er geen standaard beschikbaar is?  Afspraken hierover kunnen worden 
vastgelegd in een deponeringsovereenkomst of men kan akkoord gaan met de terms of condition.   
 
Het is aan het repository om een beleid op te maken over hoe men zal omgaan met de verschillende 
formaten.  In hun beleid bepalen repositories o.a. wat er zal gebeuren met datasets in een niet-
gestandaardiseerd formaat en wat er zal gebeuren met gecomprimeerde bestanden.  Een repository kan 
ervoor kiezen om niet-gestandaardiseerde formaten om te zetten naar een ander formaat dat beter 
geschikt is preservatie en/of hergebruik.  Maar wanneer een formaat, ook al is het niet open of 
gestandaardiseerd, wijd verspreid is en veel gebruikt wordt, kan er worden beslist om het toch op te 
nemen ook al is het op eigen risico.  Dit is vaak zo bij discipline-specifieke repositories.  Een ander 
probleem waar een repository rekening mee moet houden is het comprimeren van bestanden omdat er 
een groot risico op dataverlies mee gepaard gaat.   
 
In het beste scenario is een formaat open gedocumenteerd, veel gebruikt binnen de 
onderzoeksgemeenschap, gestandaardiseerd (ASCII en Unicode), niet geëncrypteerd en niet 
gecomprimeerd.  Voorbeelden hiervan zijn .csv (databanken), .png (afbeeldingen), .txt 
(tekstdocumenten), .gml (geogrpahic markup language, geografische gegevens in tekst-formaat) of .aiff 
(audio interchangable file format). 
 
 
4.3.2 Metadata 
 
Een essentieel onderdeel van datamanagement is het bijhouden en toevoegen van metadata.  Data op 
zich vertellen namelijk erg weinig dus is er voldoende informatie nodig om de juiste context waarin de 
data is ontstaan te kunnen schetsen.  Zonder de context zullen de data nooit op de juiste manier kunnen 
worden geïnterpreteerd door anderen en door de onderzoekers zelf.  Het is haast onmogelijk om te 
onthouden welke zoekopdrachten, bewerkingen of analyses er allemaal werden uitgevoerd in de loop 
van het onderzoek.  Daarom is het belangrijk om tijdens het onderzoek informatie over de data (definitie 
metadata) bij te houden.  Dat kunnen labnota’s zijn, enquêtevragen en codeboeken, de settings van het 
materiaal, methodologie-rapporten enz.   
 
Na het onderzoek bij het deponeren van de data in een repository wordt nog andere metadata aan 
toegevoegd.  Zoals de beschrijvende metadata: Titel, auteur, promotor, datum van creatie, datum van 
deponering, datacitatie, identifier, etc. Technische metadata: Formaten, software, hardware, settings 
van het materiaal etc. Wetenschappelijke metadata: Financiering van het project, doelstellingen, 
medewerkers, conclusie, etc. (veel van deze informatie is vaak verwerkt in de publicatie) Metadata over 
de toegankelijkheid: Licentie (Creative Commons, CC0), datum einde embargo, verantwoording voor niet 
open data, etc.  Structurele metadata: beschrijft hoe de verschillende documenten in de dataset zich 
verhouden tot elkaar en tot andere documenten buiten de dataset bijvoorbeeld de publicatie a.d.h.v. de 
identifier. 
 
Metadata kunnen dus veel informatie bevatten en om alles gestructureerd en machineleesbaar te 
maken zijn er (opnieuw) standaarden en schema’s nodig.  De meest gekende metadata-standaard is 
Dublin Core38, een algemene gemakkelijk te implementeren standaard die ondertussen wijd verspreid is.  
Dublin Core biedt echter enkel de basis-velden aan en in de academische sector is er nood aan meer 

                                           
38 Website Dublin Core: http://dublincore.org/  

http://dublincore.org/
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specifieke metadata.  Voor het domein van de biodiversiteit gebruikt men Darwin Core39, een meer 
toegepaste versie van Dublin Core en  DDI (Data Documentation Initiative40) is een xml-gebaseerde 
standaard voor de humane wetenschappen.  Elk van deze standaarden zet het schema met metadata 
dan om in een OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting41) waardoor 
repositories de metadatasets kunnen  uitwisselen. 
 
Metadata bijhouden en toevoegen aan een dataset kan heel tijdrovend zijn maar brengt veel op.  Vele 
instrumenten en toepassingen produceren automatisch veel metadata maar toch is het belangrijk dat de 
onderzoeker zelf er voldoende tijd aan besteedt. Niemand is beter op de hoogte van de context, het 
verhaal, van de dataset.   
 
 
4.4 Repositories 
 
Wie aan datamanagement doet, dient  ervoor te zorgen dat na afloop van het onderzoek, de data die 
men wil bewaren op de juist plaats bewaard wordt.  Een goed repository biedt een  infrastructuur en de 
bijbehorende expertise voor het opslaan van data met een back-upstrategie en controlesystemen.  
Binnen die infrastructuur kunnen data op een vlotte manier gevonden worden en wordt er indien 
mogelijk toegang tot de data verleend42.  Een globaal overzicht van repositories kan men vinden in het 
‘Registry of Research Data Repositories”.43 
 
4.4.1 Criteria voor het kiezen van een repository 
 
Er bestaat meer dan één repository en elk heeft een eigen manier van werken en een eigen doelpubliek.  
Het is aan de onderzoeker om te beslissen in welk repository de dataset zal worden ondergebracht en bij 
die beslissing kan men rekening houden met een aantal criteria.   
 
In eerste instantie moet men bekijken welke repositories de juiste technische ondersteuning kunnen 
bieden.  De repositories moeten voldoende capaciteit en een preservatie- en back-upstrategie ter 
beschikking hebben.  De dataset moet op haar beurt voldoen aan de voorwaarden van de repositories 
zoals bijvoorbeeld voor het formaat.  De onderzoeker kan bekijken welke diensten de repositories 
aanbieden zoals een catalogus en de mogelijkheid om een DOI toe te kennen aan de dataset.  Twee 
diensten die het terugvinden van een dataset stimuleren.  Verder dient men te bekijken in welke mate 
de data toegankelijk en herbruikbaar zullen worden gemaakt voor het juiste publiek.    
 
Data Seal of Approval  
Om onderzoekers te helpen bij hun keuze van een repository heeft men in Nederland (DANS, 2008) het 
Data Seal of Approval in het leven geroepen en ondertussen is het initiatief overgedragen een 
internationale raad.  Het label wordt toegekend aan repositories die op een veilige en kwalitatieve 
manier data opslaan, beheren en beschikbaar stellen.  Men kan op hun website44 de 16 richtlijnen 

                                           
39 Website Darwin Core: http://rs.tdwg.org/dwc/index.htm  
40 Website Data Documentation Initiatieve: http://www.ddialliance.org/  
41 (Protocol for metadata harvesting, sd) 
42 (Jones, The range and components of RDM infrastructure and services, 2014) 
43 Website Registry of Research Data Repositories: http://re3data.org  
44 Website Data Seal of Approval: http://datasealofapproval.org/en/  

http://rs.tdwg.org/dwc/index.htm
http://www.ddialliance.org/
http://re3data.org/
http://datasealofapproval.org/en/
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terugvinden aan de hand waarvan het label wordt toegekend en welke repositories het label al 
ontvangen hebben. 
 
4.4.2 Welke soorten repositories zijn er? 
 
De eerste repositories, discipline-specifieke repositories, zijn veelal gegroeid uit individuele projecten en 
onderzoeksgroepen.  Ondertussen zijn er nationale en institutionele repositories om andere 
onderzoekers verder te helpen. 
 
Een institutioneel repository 
De meeste institutionele repositories zijn opgestart (vanuit de bibliotheek) voor het bewaren en 
beschikbaar stellen van publicaties waardoor ze niet uitgerust waren voor dataopslag.  Maar doordat er 
al een basis aanwezig was, werd het mogelijk om de repositories uit te breiden zodat datasets ook 
konden opgenomen worden.   Een institutioneel repository heeft (omwille van de publicaties) geen 
gedetailleerd metadataschema en kan soms geen grote datasets opnemen.  Voor onderzoekers die geen 
ervaring hebben met het deponeren van datasets kan een institutioneel repository een veilige start 
betekenen.  Een nieuw repository opstarten kost veel geld qua infrastructuur en menselijke bijdrages.  
Het gebruik van open source-software zoals CKAN45 of DSpace46, een datamanagementsysteem, kan de 
kostprijs drukken.   
 
Voorbeelden: 

Institutionele repositories 

 

 
 

 
Edinburgh DataShare 
Edinburgh DataShare is een multidisciplinair data repository van The 
University of dat beheerd wordt door de Data Library.   
Link: 
http://datashare.is.ed.ac.uk/  

 
 

Hydra 
 

 

 
Hydra 
Hydra is het digital archief van de University of Hull, bedoeld om al 
het digitaal materiaal gecreëerd voor onderzoek, onderwijs en 
administratie in onder te brengen. 
Link: 
https://hydra.hull.ac.uk/  
 

 
 
Een discipline-specifiek repository 
Discipline-specifieke repositories werden vaak opgericht op vraag van onderzoekers die een noodzaak 
voelden om hun data met elkaar te delen of zijn een verdergezet product van bepaalde projecten. 
Kenmerkend aan dergelijke repositories is dat ze voornamelijk op een bepaald vakgebied gericht zijn.  
Technisch zijn ze aangepast aan de specifieke noden met o.a. een meer gedetailleerd metadataschema 
en de mogelijkheid om specifieke documentformaten op te nemen.   De repositories hebben een 

                                           
45 Website CKAN: http://ckan.org/  
46 Website DSpace: http://www.dspace.org/  
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internationaal publiek en overstijgen de grenzen van de onderzoeksinstellingen.  De expertise die in de 
loop van de jaren binnen dergelijke repositories is opgebouwd wordt op haar beurt gedeeld met andere 
repositories of er wordt binnen de organisatie zelf op verder gebouwd.   
 
Voorbeelden: 

Discipline-specifieke repositories 

 
 

GBIF 
 

 

 
GBIF 
GBIF, het Global Biodiversity Information Facilty is een open 
data infrastructuur, opgebouwd om data over alle aspecten 
van het leven in onder te brengen.  Dit repository is 
ondertussen een vaste waarde geworden binnen de 
academische wereld.  Ook Vlaamse instellingen zoals het VLIZ 
en INBO maken gebruik van haar diensten. 
Link: 
http://www.gbif.org/whatisgbif 
 

 

 
 

 
Dryad 
Dryad is een multidisciplinair repository dat ontstond vanuit 
de biologie maar verder uitgroeide tot een vaste waarde 
binnen de academische wereld. 
Link: 
http://datadryad.org/  
 

 
 

 
 

 
PDS 
PDS, The Planetary Data System, verzamelt de data van alle 
NASA-missies, observaties en experimenten.  Deze data wordt 
daarna publiek gemaakt voor verder, kwalitatief onderzoek. 
Link: 
https://pds.jpl.nasa.gov/ 
 

 

 
 

 
Zenodo 
Zenodo is een repository voor alle onderzoeksresultaten 
(data+publicaties) die geen deel uitmaken van institutionele- 
of andere projecten en is ontstaan vanuit het LHC-project (de 
deeltjesversneller) van het CERN.   
Link: 
http://zenodo.org/ 
 

 
 
 

http://www.gbif.org/whatisgbif
http://datadryad.org/
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Een nationaal of overheidsrepository 
Vanuit een nationaal wetenschapsbeleid worden repositories opgericht die zich richten op alle 
wetenschappelijke disciplines en waarin onderzoek afzonderlijk datasets kunnen deponeren.   
Overheidsrepositories zijn opgericht om data in onder te brengen gecreëerd in functie van een 
overheidsopdracht.   
 
Voorbeelden: 

Nationale repositories 

 
 

UK . Data Archive 
 

 

 
UK Data Archive 
Het UK Data Archive is het nationaal repository in Groot-Brittanië 
voor de humane wetenschappen. 
Link: 
http://www.data-archive.ac.uk/ 
 

 

 
 
 

 
DataverseNL 
DataverseNL is een repository in Nederland, ondersteund door 
DANS en 3TU.  Het maakt deel uit van het Dataverse Network 
(Harvard University). 
Link: 
https://dataverse.nl/dvn/  
 

 

 
 

 
 
Open Data Forum 
Het Open Data Forum is het overheidsrepository van de Vlaamse 
Overheid waarin data die gecreëerd werd als onderdeel van een 
overheidsopdracht, wordt ondergebracht. 
Link: 
http://opendataforum.info  

 
 
4.5 Persistent links en DOI’s 
 
4.5.1 Persistent links 
 
Een persistent identifier is een reeks karakters die een label vormen waarmee een digitaal object als 
uniek kan worden aangeduid en waarmee men het object steeds kan terugvinden op het internet 
ongeacht de locatie (Persistent identifiers, 2014). Een identifier kan ook meer informatie over het object 
bevatten zoals bijvoorbeeld de beschrijving ervan.  DOI’s en ORCID’s zijn persistent identifier schema’s 
waarmee bepaalde informatie kan teruggevonden worden.  Een DOI (Digital Object Identifier) dient om 
wetenschappelijke publicaties en data te identificeren en een ORCID (Open Researcher and Contributor 
ID) dient om een wetenschapper te identificeren.  Aan wetenschappelijke publicaties en datasets 
worden DOI’s toegekend om hen te identificeren. 
 

http://www.data-archive.ac.uk/
https://dataverse.nl/dvn/
http://opendataforum.info/
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4.5.2 DOI’s  
 
DOI staat voor Digital Object Identifier en wordt voornamelijk gebruikt om intellectuele eigendom te 
identificeren binnen een digitale omgeving47.  Doordat een DOI een persistent link is, zal men steeds naar 
de juiste locatie van het object worden geleid.  Om het creëren van DOI’s onder controle te kunnen 
houden, bepaalt het IDF (International DOI Federation48) welke instellingen DOI’s mogen registreren en 
toekennen aan publicaties en datasets.  Door een DOI toe te kennen aan een publicatie of een dataset 
verbindt men zich ertoe om het object goed te beheren en voor een lange termijn toegankelijk te maken.   
Ondertussen hebben organisaties zoals CrossRef49 (voor wetenschappelijke publicaties), DataCite50 (voor 
datasets) en het EU Publication Office, het DOI-systeem in hun werking opgenomen.  DOI’s zijn een 
standaard-onderdeel geworden van een datacitatie waardoor data sneller kunnen worden gevonden, 
gebruikt en hergebruikt en waardoor onderzoekers krediet kunnen krijgen voor hun data. 
 
 
4.6 Datacitering 
 
Vandaag de dag zijn citatiescores van gepubliceerde werken nog steeds van zeer groot belang voor 
onderzoekers.  Het bepaalt hun reputatie maar ook de financiering van de onderzoeksinstelling, faculteit 
en onderzoeksgroep.  Door een DOI toe te voegen aan een citatie die opgesteld is volgens een erkende 
methode kunnen datasets bijdragen aan de citatiescore.   
 
DataCite is een organisatie die voornamelijk ondersteuning bied op het gebied van datacitering o.a. voor 
het opmaken van een datacitatie.  Als basis stelt DataCite voor om een dataset als volgt te citeren: 
“Maker(s) (jaar van publicatie): Titel.  Uitgever. Identifier.”51.  Maar de citatie is ook afhankelijk van de 
discipline, de stijl gebruikt binnen de onderzoeksintelling e.a.  Daarom bieden DataCite en CrossRef een 
tool aan om een citatie op te maken a.d.h.v. het DOI en een gekozen stijl, genaamd DOI Citation 
Formatter52.  
 
Voordelen van datacitering 
Een datacitering bezorgt auteur(s) erkenning voor hun data en hun werk.  Data kan gemakkelijker 
gevonden worden en de impact kan worden getraceerd.  De tracering van de data kan via Elsevier, 
Thomson Reuters Data Citation Index, Web of Science, e.a. Doordat data kan geciteerd worden zullen 
onderzoekers meer vertrouwen hebben om hun data te publiceren en wordt hergebruik van data mee 
gestimuleerd.   
 
Uitdagingen voor datacitering 
Nog niet alle aspecten van datacitering staan al op punt en vormen nog een uitdaging.  Men stelt zich 
bijvoorbeeld de vraag of de datacitatie enkel geldt voor het gehele project of moeten alle datasets een 
eigen citatie krijgen?  Hoe worden datasets benoemd in een bibliografie?  En men is aan het bekijken 
hoe er kredieten kunnen worden toegekend aan medewerkers die hebben meegewerkt aan de dataset 
maar niet aan de publicatie, zoals bijvoorbeeld labotechnici.  Zij kunnen geen krediet krijgen voor de 

                                           
47 (The digital object identifier system and DOI names, 2013) 
48 Website IDF: http://www.doi.org/  
49 Website CrossRef: http://www.crossref.org/  
50 Website DataCite: https://www.datacite.org/  
51 Website DataCite: https://www.datacite.org/services/cite-your-data.html  
52 Website DOI Citation Formatter: http://crosscite.org/citeproc/  

http://www.doi.org/
http://www.crossref.org/
https://www.datacite.org/
https://www.datacite.org/services/cite-your-data.html
http://crosscite.org/citeproc/
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publicatie maar zouden die wel moeten krijgen voor de dataset waaraan ze hebben meegewerkt.  Dit is 
een probleem waar nu wel aan gewerkt wordt. 
 
  
4.7 Richtlijnen en tools 
 
4.7.1 Datamanagement en dataopslag tijdens het onderzoek 
 
ANDS – Guides – ANDS and Data Storage 
http://www.belnet.be/nl/diensten/plus/belnet-storage  
 
Mozy by EMC – Cloud backup, synchronization and mobile access 
https://mozy.ie/#slide-8  
 
 
Belnet – Belnet Storage 
http://www.belnet.be/nl/diensten/plus/belnet-storage  
 
 
4.7.2 Dataselectie en dataoverdracht 
 
DCC – How-to Guide – Five Steps to decide what data to keep: a checklist for appraising research data 
(2014) 
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/five-steps-decide-what-data-keep  
 
DCC – How-to Guide – How to appraise and select research data for curation (2010) 
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/appraise-select-data  
 
CBPL, Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer – Privacy: een vademecum voor de 
onderzoeker 
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/vademecum-voor-de-
onderzoeker_0.pdf  
 
Creative Commons Belgium 
http://www.creativecommons.be/nl  
 
 
4.7.3 Formaten en metadata 
 
DCC – Disciplinary Metadata Page 
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards  
 
ANDS – Metadata 
http://www.ands.org.au/metadata/index.html  
 
 
 

http://www.belnet.be/nl/diensten/plus/belnet-storage
https://mozy.ie/#slide-8
http://www.belnet.be/nl/diensten/plus/belnet-storage
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/five-steps-decide-what-data-keep
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/appraise-select-data
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/vademecum-voor-de-onderzoeker_0.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/vademecum-voor-de-onderzoeker_0.pdf
http://www.creativecommons.be/nl
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards
http://www.ands.org.au/metadata/index.html
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4.7.4 Repositories 
 
CKAN, The open source data portal software 
http://ckan.org/  
 
DSpace, an open source repository application 
http://www.dspace.org/  
 
Re3data, Registry of Research Data Repoistories 
http://www.re3data.org/  
 
DSA, Data Seal of Approval 
http://datasealofapproval.org/en/  
Vlaamse Overheid – Open Data Forum – Open data handleiding 
http://opendataforum.info/images/Open_Data_Handboek_20141119.pdf  
 
 
4.7.5 Persistent Links en DOI’s 
 
ANDS – ANDS Guides – Persistent identifiers awareness 
http://www.ands.org.au/guides/persistent-identifiers-awareness.html  
 
ANDS – ANDS Guides – Persistent identifiers – working level 
http://www.ands.org.au/guides/persistent-identifiers-working.html  
 
ANDS – ANDS guides – Persistent identifiers – expert level 
http://www.ands.org.au/guides/persistent-identifiers-expert.html    
 
ANDS – ANDS Guides – The Digital Object Identifier System and DOI names 
http://www.ands.org.au/guides/doi.html 
 
IDF, International DOI Foundation 
http://www.doi.org/  
 
ORCID, Connecting Research and Researchers 
http://orcid.org/  
 
 
4.7.6 Datacitering 
 
ANDS – ANDS Guides – Data Citation Awareness 
http://www.ands.org.au/guides/data-citation-awareness.html  
 
DataCite 
https://www.datacite.org/ 
 
 

http://ckan.org/
http://www.dspace.org/
http://www.re3data.org/
http://datasealofapproval.org/en/
http://opendataforum.info/images/Open_Data_Handboek_20141119.pdf
http://www.ands.org.au/guides/persistent-identifiers-awareness.html
http://www.ands.org.au/guides/persistent-identifiers-working.html
http://www.ands.org.au/guides/persistent-identifiers-expert.html
http://www.ands.org.au/guides/doi.html
http://www.doi.org/
http://orcid.org/
http://www.ands.org.au/guides/data-citation-awareness.html
https://www.datacite.org/
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CrossRef 
http://www.crossref.org/  
 
DataCite, CrossRef, mEDRA e.a. – DOI Citation Formatter 
http://crosscite.org/citeproc/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crossref.org/
http://crosscite.org/citeproc/
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Hoofdstuk 5 : Belemmeringen en uitdagingen voor databeheer 
 
 
In dit hoofdstuk worden eerst de mogelijke obstakels voor open data in Vlaanderen besproken en dan 
wordt er gekeken hoe datamanagement ervoor staat in Vlaanderen en welke uitdagingen zich nog 
stellen.  Omdat de wetgeving en reglementen in elk land anders zijn, wordt er in dit hoofdstuk enkel naar 
de situatie in Vlaanderen gekeken omdat die het meest relevant is voor dit onderzoek.  
 
 
5.1 Belemmeringen voor databeheer en open data 
 
Er zijn een aantal redenen waarom data niet zomaar in open access ter beschikking kunnen worden 
gesteld.  De eigenaar van de data moet toestemming geven en het open stellen mag niet in strijd zijn 
met de privacywetgeving, de ethische code, afgesloten contracten enz.   
 
 
5.1.1 Wie is de eigenaar van de data? 
 
Volgens artikel 169 in het Decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse 
Gemeenschap53 heeft een universiteit het vermogensrecht op de onderzoeksresultaten van een project 
uitgevoerd door een onderzoeker die bezoldigd wordt door de associatie van de universiteit.  
Onderzoeksdata worden gezien als onderzoeksresultaten en zijn dus eigendom van de universiteit.  
Onderzoekers die niet verbonden zijn aan een univeristeit, de zogenaamde visiting scientists, worden 
gevraagd om een document te ondertekenen waarin ze hun vermogensrechten aan de universiteit 
overdragen.  Bij een samenwerking tussen verschillende instellingen (ook buitenlandse) wordt op 
voorhand een overeenkomst gesloten over wie in welke mate eigenaar wordt van de resultaten en de 
data.  De morele rechten blijven bij de onderzoekers waardoor zij nog steeds de erkenning krijgen voor 
hun werk. 
 
Vrijwillige onderzoekers die onderzoek doen aan de universiteit en daar geen vergoeding voor krijgen, 
behouden het vermogensrecht op hun onderzoek. Dit geldt ook voor studenten die voor hun 
masterproef meewerken aan het onderzoek van hun promotor of andere onderzoekers van de 
universiteit.  Voor dergelijke situaties wordt er gezocht naar correcte procedures om problemen te 
voorkomen.   
 
Eén van de taken van een universiteit naar haar studenten en naar de maatschappij toe is het 
verspreiden van de opgedane (wetenschappelijke) kennis.  Omwille hiervan gaat men uit van het open-
dataprincipe tenzij de universiteit geen eigenaar is van de data, ze de data niet kan vrijgegeven worden 
(privacy) of wanneer ze het niet opportuun acht om data vrij te geven54. 
 
 
 
 
 

                                           
53 Decreet: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12831  
54 Informatie verkregen via een gesprek met Peter Wauters, Tech Transfer op 29-04-2015 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12831


Het beheren van digitale onderzoeksdata 

 

  

RUTSAERT INGE 52 

 

5.1.2 De privacywetgeving en de ethische code 
 

5.1.2.1 De privacywetgeving 

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft een document uitgewerkt, 
genaamd “Privacy: een vademecum voor de onderzoeker”55, waarin de regels omtrent privacy binnen 
wetenschappelijk onderzoek worden uitgelegd.  Voor datamanagement zijn volgende elementen 
belangrijk. 
 
Bij aanvang van het onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van persoonsgegevens, moeten de 
onderzoekers aangifte doen bij de Commissie en bij die aangifte moet een veiligheidsplan ingediend 
worden.  In het veiligheidsplan moet men vermelden welke technische infrastructuur men zal gebruiken 
tijdens het onderzoek en op welke manier men de persoonsgegevens en de infrastructuur zal 
beschermen tegen onbevoegden.  Verder moet er een lijst worden opgesteld met personen die toegang 
zullen hebben tot de gegevens en contractueel of statutair aan vertrouwelijkheid verbonden zijn.  Ook 
de mate waarin de gegevens gecodeerd en geanonimiseerd zullen worden, moeten beschreven worden.  
Het veiligheidsplan en het datamanagementplan vertonen veel gelijkenissen en kunnen elkaar 
ondersteunen. 
 
Volgens de wetgeving moeten persoonsgegevens tijdens het onderzoek zo snel als kan geanonimiseerd 
worden.  Een Europese Richtlijn stelt dat:  
 

“Gegevens maar anoniem zijn wanneer niemand ooit in staat is om te achterhalen over wie het 
gaat.”56  

 
Vandaag de dag is volledig anonimiseren er niet eenvoudiger op geworden en bezorgt onderzoekers een 
behoorlijke uitdaging.   
 
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig tenzij voor een verwerking die niet 
voorzien was in de oorspronkelijke doelstellingen binnen de context van wetenschappelijk onderzoek.  
Niet alle secundaire analyses vallen onder de uitzonderingsregel waardoor persoonsgegevens niet 
zomaar hergebruikt kunnen worden.  Enkel anonieme data mogen gepubliceerd en onbeperkt bewaard 
worden.  Hier moet opnieuw de opmerking worden gemaakt over het wel mogelijk is om de 
geanonimiseerde data op de juiste, veilige manier te bewaren.  
 
         5.1.2.2 De ethische code van het wetenschappelijk onderzoek in België 
 
De Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique, de Koninklijke Academie 
van België voor Wetenschappen en Kunsten, De Académie Royale de Médicine de Belgique en de 
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België hebben samen de “Ethische code voor het 
wetenschappelijk onderzoek in België”57 opgesteld.  Dit zijn de algemene principes waaraan elke 
wetenschapper zich dient aan te houden.  Voor de onderzoekers bieden de universitaire en facultaire 
ethische commissies de nodige discipline-specifieke ondersteuning.   

                                           
55 (Privacy: een vademecum voor de onderzoeker, 2011) 
56 (Privacy: een vademecum voor de onderzoeker, 2011) 
57 (Ethische code van het wetenschappelijk onderzoek in België, 2009) 
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De ethische code bevat twee richtlijnen die een invloed kunnen hebben op het datamanagementbeleid.  
De richtlijn ‘voorzichtigheid’ zegt dat: “Het handelen van onderzoekers is voorzichtig als het gebeurt met 
vooruitziendheid en wordt geleid door het verlangen schade aan anderen te voorkomen.”  Onder deze 
richtlijn valt het naleven van de privacywetgeving en het beperken van veiligheidsrisico’s.  Sommige 
onderzoeksprojecten kunnen risico’s inhouden voor de bevolking of het leefmilieu zoals bijvoorbeeld 
nucleair onderzoek.  Onderzoeksresultaten en data van dergelijk onderzoek mogen niet zomaar 
toegankelijk worden gemaakt.  Een andere richtlijn ‘verifieerbaarheid’ zegt: “Het werk van onderzoekers 
is verifieerbaar als zij ervoor zorgen dat hun collega’s het volledige verloop van hun onderzoek kunnen 
nagaan en desgevallend overdoen.”  Door het verloop van het onderzoek voldoende te beschrijven en 
data en resultaten voldoende lang te bewaren, moeten de onderzoeksinstelling en peers het onderzoek 
kunnen verifiëren.  Deze richtlijn stelt benadrukt heel duidelijk het belang van goed datamanagement 
zowel tijdens als na het onderzoek. 
 
5.1.3 Geheimhouding 
 
Een universiteit werkt voor onderzoek vaak samen met de overheid, de industrie en anderen.  Om dit 
onderzoek zonder problemen te laten verlopen, worden er contracten opgemaakt.  Dit kan een contract 
zijn met een geheimhoudingsclausule of aparte geheimhoudingscontracten.  De bepalingen die werden 
vastgelegd in de contracten moeten dan ook worden nageleefd.  Wanneer in een geheimhoudings-
contract zegt dat data niet mag worden gepubliceerd, moeten de onderzoekers zich daar ook aan 
houden.  Veelal gaat dit over klantengegevens of vertrouwelijke informatie van een bedrijf.  De 
publicatie van de resultaten kan tijdelijk worden tegengehouden bijvoorbeeld voor een octrooi-aanvraag 
maar wanneer de aanvraag is goedgekeurd mogen de resultaten en de data gepubliceerd worden.  De 
geheimhouding van onderzoeksresultaten en onderzoeksdata is in principe steeds tijdelijk maar wat 
betreft onderzoeksdata kunnen er nog beperkingen zijn zoals de privacywetgeving.  Sommige contracten 
kunnen een clausule bevatten die gaat over een situatie waarbij een bedrijf in hun ‘rechtmatig belang’ 
vindt dat er sprake is van ‘disproportionele schade’58.  Enkel in deze situatie kan een extern bedrijf 
mogelijks een publicatie tegenhouden.   
 
5.1.4 Is het opportuun om data open te stellen? 
 
Het in open access publiceren van onderzoeksdata kan bepaalde consequenties hebben voor de 
universiteit.  Die consequenties kunnen van een intellectuele aard zijn door bijvoorbeeld het vrijgeven 
van bepaalde know-how maar het vrijgeven van data kan ook grote financiële gevolgen hebben.  
Sommige de databanken waar onderzoekers jarenlang aan gewerkt hebben, hebben een grote financiële 
waarde en inhoud van die databanken zal niet zomaar ter beschikking worden gesteld van anderen.  Het 
is aan de promotor om samen met de onderzoekers een gefundeerde beslissing te nemen of, indien 
nodig, de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. 
 
5.1.5 Andere redenen waarom data niet in open access zou kunnen gepubliceerd worden? 
 
Volgens de reglementering zijn er geen andere redenen waarom onderzoeksdata niet in open access 
kunnen gepubliceerd worden maar dat betekent niet dat dit ook gedaan wordt.   
 
Voor sommige onderzoeksdomeinen is het publiceren van data een goed geïntegreerde praktijk maar 
voor andere domeinen dan weer niet.  De onderzoekers die niet bekend zijn met datamanagement 
                                           
58 Informatie verkregen via een gesprek met Peter Wauters, Tech Transfer op 29-04-2015 
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worden nu meer en meer geconfronteerd met de vraag om hun data te publiceren maar staan er erg 
weigerachtig tegenover omdat ze o.a. niet voldoende geïnformeerd zijn of omdat ze onzeker zijn over de 
kwaliteit van de data.  Men vreest dat ze geen krediet gaan krijgen voor de datasets of men ziet op tegen 
het extra werk dat datamanagement met zich meebrengt.  Verschillende van deze probleemstellingen 
kunnen op een vrij eenvoudige manier opgelost worden. 
 
 
5.2 Uitdagingen voor wetgevers, beleidsmakers en bibliotheken 
 
5.2.1 De huidige situatie in Vlaanderen  
 
Datamanagement en het open stellen van onderzoeksdata is in Vlaanderen nog niet echt een gangbare 
praktijk.  Er is voor dit onderzoek eerst online gezocht naar financierders, universiteiten of andere 
onderzoeksinstellingen die datamanagement in hun beleid hebben opgenomen.  Deze zoektocht leverde 
echter niet zoveel informatie op en is er besloten om de organisaties en instellingen afzonderlijk via e-
mail te contacteren.  Aan de hand van de ontvangen antwoorden is volgend overzicht opgemaakt59.   
 
De situatie bij de funders 
De organisaties die instaan voor de financiering van onderzoeksprojecten in Vlaanderen zoals het FWO 
(Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek), de Herculesstichting,  het IWT (agentschap voor Innovatie, 
Wetenschap en Technologie) en TWOL (Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu) hebben tot 
nu toe datamanagement en open data nog niet opgenomen in hun beleid60.  Het FWO en de 
Herculesstichting vragen wel om de onderzoeksresultaten (de paper) in open access te publiceren.  In 
principe zijn onderzoeksdata een onderdeel van de resultaten maar voor data zijn er geen 
verplichtingen.  Het FWO volgt de evoluties op het gebied van datamanagement op de voet en is aan het 
bekijken op welke manier het een rol van betekenis kan spelen voor wetenschappelijk onderzoek in 
Vlaanderen.  Verder zijn er nog de Europese financieringsprogramma’s die een belangrijk deel van de 
Vlaamse onderzoeksprojecten financieren.  Het FP7-programma was voornamelijk gericht op het in open 
access publiceren van de onderzoeksresultaten, een beleid dat meer en meer wordt overgenomen door 
andere financierders.  Het huidige Horizon2020-programma van de EU focust zich met een pilotproject 
op datamanagement en open data.  De projecten onder dit financieringsprogramma zijn net in 2015 
opgestart en dus kan er over de mogelijke invloed van dit programma nog niet veel gezegd worden. 
 
De situatie bij de universiteiten 
De vier Vlaamse universiteiten, KU Leuven, UAntwerpen, UGent en UHasselt, beschikken op dit moment 
allen over een digitaal repository waar onderzoeksresultaten en andere publicaties kunnen gedeponeerd 
worden.  Voor het beheren van onderzoeksdata hebben enkel KU Leuven en UGent reeds stappen 
ondernomen.   
 

KU Leuven heeft reeds een policy goedgekeurd waarin men stelt dat onderzoeksdata ter 
beschikking van de KU Leuven moet houden tijdens het onderzoek en minstens 5 jaar na afloop 
van de financiering van het project of na publicatie.  De universiteit heeft ondertussen al een 

                                           
59 Dit is de situatie op 12 mei 2015. 
60 Informatie verkregen via e-mail naar de desbetreffende diensten FWO, IWT, Hercules en 

IWT 
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aantal tools voorzien zoals een customized DMP-tool van het DCC en werkt verder om een goed 
datamanagementbeleid te ontwikkelen61. 
 
UGent heeft nog geen data policy maar daar wordt via verschillende werkgroepen aan gewerkt.  
Ondertussen is er de mogelijkheid om een dataset te deponeren in de Academische Bibliografie62 
gekoppeld aan de publicatie waarvoor ze heeft gediend.  Sinds eind april 2015 is  het UGent-
intranet een webpagina beschikbaar met meer informatie over datamanagement, open data, het 
delen van data, dataveiligheid en andere beperkingen.  De Universiteitsbibliotheek werkt 
ondertussen aan  een eigen versie van de DMP-tool van het DCC en andere support-
mogelijkheden.  De faculteitsbibliotheek letteren en wijsbegeerte voert op dit moment een 
verkennend onderzoek uit naar de noden van hun onderzoekers63. 
 
Binnen UGent, aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen64, loopt een 
pilootproject waarbij vanaf 2015 elke nieuwe doctoraatsstudenten verplicht is om bij de 1ste of 
2de bijeenkomst van de doctoraatsbegeleidingscommissie een datamanagementplan in te 
dienen.  Doctoraatsstudenten die hun onderzoek afronden na februari 2015 moeten samen met 
het proefschrift ook een Data Storage Fact Sheet deponeren in de academische bibliografie (het 
repository van UGent).  Wanneer databeheer is opgenomen in de persoonlijke doelstellingen van 
een onderzoeker (o.a. ZAP) worden zij gevraagd om voor elke publicatie die uitkomt na het 
goedkeuren van de doelstellingen, ook een Data Storage Fact Sheet te deponeren.  Verder 
voorziet het pilootproject ook de nodige middelen voor ondersteuning en begeleiding van de 
onderzoekers en hiervoor werd ook een Datamanager aangesteld tot en met 2016.   

 
Andere onderzoeksinstellingen  
Een aantal andere, niet-universitaire onderzoeksinstellingen in Vlaanderen hebben voor zichzelf een 
databeleid uitgewerkt en toegepast.  Hun databeleid is gegroeid vanuit de onderzoekers en de geijkte 
datamanagementpraktijken binnen hun discipline.  Twee voorbeelden hiervan zijn het VLIZ, het Vlaamse 
Instituut voor de Zee en het INBO, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 
 

Het Vlaams Instituut voor de Zee65 is een autonoom instituut dat kust- en zeewetenschappelijk 
onderzoek ondersteunt en bevordert.  Het datacentrum van het VLIZ biedt onderzoekers de 
faciliteiten voor o.a. dataopslag en –documentering, datacitatie, het toekennen en registreren 
van een DOI en data-archeologie.  Ze hebben ook het geïntegreerd informatiesysteem IMIS66 
uitgebouwd waarin men publicaties, instituten, personen, datasets, projecten en kaarten kan 
deponeren, beschrijven en aan elkaar linken67.   
 

                                           
61 Informatie verkregen van Hannelore Vanhaverbeke (KU Leuven) via e-mail op 25 maart 

2015 
62 Website Academische Bibliografie: https://biblio.ugent.be/  
63 Informatie verkregen via een gesprek met Dries Moreels (UGent) op 30-03-2015 
64 Informatie tijdens een gesprek met Jan Lammertyn (UGent-PPW) op donderdag 26 maart 

2015 
65 Website VLIZ: http://www.vliz.be/nl  
66 Website IMIS: http://www.vliz.be/nl/imis  
67 Informatie verkregen via een gesprek met Annelies Goffin (VLIZ) op 14-04-2015 

https://biblio.ugent.be/
http://www.vliz.be/nl
http://www.vliz.be/nl/imis
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Het INBO68 is een onderzoeks- en kenniscentrum van de Vlaamse Overheid.  Datamanagement 
en open data is binnen het domein van de biodiversiteit al een aantal jaar een gangbare praktijk.  
De onderzoekers van het INBO maakten reeds gebruik van repositories zoals Dryad en GBIF maar 
daar was nog geen algemeen databeleid.  Sinds januari 2015 heeft het INBO een open data 
beleid dat stelt dat alle data waarvan het INBO eigenaar is moeten worden opengesteld, tenzij er 
wettelijke beperkingen zijn om dit te doen.  De data worden gepubliceerd onder Creative 
Commons Zero-verklaring ook al wordt er gevraagd om toch te citeren zoals het hoort binnen 
een wetenschappelijke context.  Voor alle onderzoeksprojecten moet er ook een 
datamanagementplan worden opgemaakt.  Het informatie- en documentatiecentrum van het 
INBO zorgt voor de nodige ondersteuning om het beleid te kunnen toepassen69. 

 
5.2.2 Een wettelijk kader 
 
Een instelling zoals het INBO doet aan wetenschappelijk onderzoek maar omdat ze een 
overheidsinstelling zijn, valt de data die ze creëren onder de reglementering van de Vlaamse Overheid.  
Er moet dus rekening gehouden worden met de regels over de openbaarheid van bestuur, het 
hergebruik van overheidsinformatie, geografische data-infrastructuur en elektronische bestuurlijke 
informatie.  In 2011 heeft de Vlaamse Regering in deze context een conceptnota goedgekeurd over open 
data70.  Maar dit gaat over overheidsinformatie en niet over onderzoeksdata binnen de context van het 
wetenschapsbeleid. 
 
Zowel binnen het federaal als binnen het Vlaams wetenschapsbeleid wordt er op dit moment71 geen 
aandacht besteed aan onderzoeksdata en open data.  Een onderzoeksinstelling moet zelf beslissen of er 
een data  policy wordt opgemaakt en ingevoerd, welke principes het policy zal omvatten, hoeveel 
middelen ervoor worden vrijgemaakt etc.  Een wettelijk kader rond onderzoeksdata en open data kan 
duidelijkheid scheppen over terminologie, de open access-principes en de relatie tussen de valorisering 
en open data.  Het kan de legitimiteit van het data policy van de onderzoeksinstelling bevestigen.  Zoals 
ik al eerder zei, is er in België en Vlaanderen geen wettelijk kader maar vanuit de Europese Unie wordt er 
wel aan gewerkt.  Het is dus nodig dat de Vlaamse en federale overheidsdiensten de evoluties op 
Europees niveau opvolgen en het eigen beleid hier op voorbereiden. 
 
5.2.3 Het data policy van een onderzoeksinstelling 
 
Een onderzoeksinstelling heeft een policy nodig waarin de visie van de instelling over datamanagement 
en open data wordt beschreven.  Hoe groter de instelling hoe moeilijker het wordt om een policy op te 
maken dat voldoet aan de noden van alle stakeholders binnen de universiteit en voldoende mogelijk-
heden biedt om een goed datamanagementbeleid uit te bouwen.  Het opmaken van dergelijke policies 
neemt veel tijd in beslag maar zal uiteindelijk zorgen voor voldoende middelen, facilteiten en expertise 
om onderzoeksdata op een betrouwbare en kwalitatieve manier te beheren en ter beschikking te stellen 
van de maatschappij.  
 
 

                                           
68 Website INBO: https://www.inbo.be/nl  
69 Informatie verkregen via een gesprek met Peter Desmet (INBO) op 07-05-2015 
70 Een concept van beleid met betrekking tot open data (VR 2011 2309 DOC.0959/1BIS): 

(Een concept van beleid met betrekking tot open data, 2011) 
71 Midden Mei 2015  

https://www.inbo.be/nl
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5.2.4 De rol van de bibliotheken  
 
Het is een kerntaak van de bibliotheek om informatie ter beschikking te stellen en vindbaar te maken. Dit 
is zeker zo voor een wetenschappelijke bibliotheek omdat de informatie die zij ter beschikking stellen 
een essentieel onderdeel is binnen de onderzoekscyclus (zie hoofdstuk 1).  De bibliotheek verzameld 
externe informatie zoals boeken en tijdschriften maar stelt daarbij ook interne informatie ter beschikking 
zoals doctoraten, thesissen en andere publicaties van onderzoekers.  In deze context kan men zeggen dat 
het opnemen en open stellen van onderzoeksdata  een taak is van de bibliotheek en invloed heeft op zo 
goed als alle aspecten van het datamanagementverhaal.   
 
Het voorzien van technische ondersteuning 
Voor de technische aspecten van datamanagement zijn er twee diensten betrokken met elk een eigen 
focus.  Het is aan de dienst ICT om de technische ondersteuning te voorzien om data tijdens het 
onderzoek te kunnen beheren.  De bibliotheek vangt de data op wanneer het onderzoek is afgerond.  
Om data te kunnen opvangen moeten o.a. het repository en de metadataschema’s worden aangepast, 
kan men eventueel een aantal tools voorzien (bijvoorbeeld voor het DMP) en kan men zich door het IDF 
laten erkennen als een organisatie die DOIs mag toekennen en registreren.  De bibliotheek moet 
datasets niet enkel kunnen opnemen, ze moeten ze ook vindbaar maken voor andere onderzoekers.  De 
zoekmogelijkheden in de bibliotheekcatalogus, of de catalogus van het repository, zullen moeten 
aangepast worden zodat men specifiek naar datasets kan zoeken.   
 
De opdracht om te informeren en te stimuleren 
De bibliotheek zal alle partijen die betrokken zijn bij een goed datamanagementbeleid voldoende 
informeren over de mogelijkheden die zij kan bieden, terminologie en over de good practices binnen de 
sector waaraan een voorbeeld kan genomen worden.  Dit om de stakeholders en zichzelf bij staan bij het 
opmaken van een data policy.  Als de onderzoeksinstelling nog geen data policy heeft goedgekeurd en 
ook nadat een policy is goedgekeurd zullen sommige onderzoekers iets meer gestimuleerd moeten 
worden om het databeleid toe te passen.  Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze 
voldoende op de hoogte zijn van de voordelen van datamanagement, de mogelijkheden die er zijn, de 
risico’s die ermee gepaard gaan en hoe ze de risico’s kunnen minimaliseren.  De bibliotheek kan deze 
informerende rol op zich nemen. 
 
De opdracht om onderzoekers te begeleiden 
Om onderzoekers bij te staan in het toepassen van goed datamanagement kan de bibliotheek allerlei 
hulpmiddelen voorzien.  Er kunnen handleidingen en tools ontwikkeld worden om te informeren over 
wat datamanagement zoals inhoudt, wat de voordelen ervan zijn en hoe datamanagement kan worden 
toegepast.  Voornamelijk voor het opmaken van een datamanagementplan kunnen er tools, opleidingen 
en infosessies worden georganiseerd.  Checklists en lijsten met goede voorbeelden72 kunnen ook 
handige hulpmiddelen zijn.  Verder dient de bibliotheek de onderzoekers bijstaan bij het deponeren van 
hun data.  Dat kan met een duidelijke handleiding en duidelijke richtlijnen over welke data er wel en 
welke data er niet kunnen worden opgenomen worden.  Indien nodig kan er een hulpservice ontwikkelt 
worden om onderzoekers bij te staan bij vragen en opmerkingen.   
 
De bibliotheek informeert, stimuleert en begeleidt onderzoekers bij het deponeren van hun data en het 
hergebruiken van andere data en ze voorziet de mogelijkheid om data op te slaan (lange termijn), te 
ontsluiten en ter beschikking te stellen van anderen. Wanneer men naar al deze taken kijkt, is het 
                                           
72 (Data plan guidance and examples, 2004-2015) 
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duidelijk dat zo goed als alle taken van ‘een’ bibliotheek aan bod komen en zou je kunnen zeggen dat 
research data management een moderne vorm van het bibliotheekwerk is.   
 
 
 
5.3 Richtlijnen en tools 
 
5.3.1 Richtlijnen 
 
CBPL, Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Privacy: vademecum voor de 
onderzoeker 
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/vademecum-voor-de-
onderzoeker_0.pdf  
 
Ethische code van het wetenschappelijk onderzoek in België 
http://www.belspo.be/belspo/organisation/publ/pub_ostc/Eth_code/ethcode_nl.pdf  
 
5.3.2 Tools 
 
DCC – Data plan guidance and examples 
http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/guidance-examples  
 
Edina and Datalibrary, The University of Edinburgh –  
Do-It-Yourself Research Data Management Kit for Librarians 
http://datalib.edina.ac.uk/mantra/libtraining.html  
 
Edina and Datalibrary, The University of Edinburgh –  
Mantra, Research Data Management Training 
http://datalib.edina.ac.uk/mantra/  
 
RDNL, Research Data Netherlands – Essentials 4 Data Support 
http://datasupport.researchdata.nl/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/vademecum-voor-de-onderzoeker_0.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/vademecum-voor-de-onderzoeker_0.pdf
http://www.belspo.be/belspo/organisation/publ/pub_ostc/Eth_code/ethcode_nl.pdf
http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/guidance-examples
http://datalib.edina.ac.uk/mantra/libtraining.html
http://datalib.edina.ac.uk/mantra/
http://datasupport.researchdata.nl/
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Conclusie 
 
 
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat er inhoudelijk al veel geweten is over datamanagement.  
Wereldwijd is er reeds onderzoek gedaan en voornamelijk in de Angelsaksische landen zoals de 
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië, is er een behoorlijk datamanagementbeleid 
uitgewerkt en geïmplementeerd.  Omwille hiervan zijn er good practices op het gebied van data policies, 
datamanagementplannen en repositories beschikbaar waar anderen een voorbeeld aan kunnen nemen. 
In Vlaanderen is datamanagement nog helemaal geen ingeburgerde praktijk.  Aan een aantal Vlaamse 
universiteiten hebben al initiatieven opgestart maar staan daar nog niet zo ver mee. 
 
Om een datamanagementbeleid te kunnen uitbouwen heeft Vlaanderen een wettelijk kader nodig dat 
zegt wat er van de funders, de onderzoeksinstellingen en de onderzoekers verwacht wordt.  Dit is er 
reeds voor overheidsdata, maar nog niet voor onderzoek.  Enkel op Europees niveau is er een wettelijke 
omkadering in de maak.  Onderzoeksinstellingen krijgen echter steeds minder en minder tijd om te 
wachten op de wetgevers.  Het is aan te raden dat ze, als instelling, zelf een data policy opstellen 
naargelang de cultuur van de instelling waarin men de nodige ondersteuning kan bieden op maat van de 
onderzoeker.  Vele aspecten van die ondersteuning kunnen teruggevonden worden in de 
taakomschrijving van de wetenschappelijke bibliotheek.  Het zijn dan ook voornamelijk de bibliotheken 
die data ter beschikking kunnen stellen via hun repositories.  Door hun expertise op het gebied van 
metadata en beschrijvingen zijn de bibliotheekmedewerkers die ideale personen om onderzoekers hierin 
op te leiden en om tools en handleidingen te voorzien.  Wanneer dit alles wordt voorzien, worden 
Vlaamse onderzoeksdata beter zichtbaar en herbruikbaar voor de rest van de academische wereld.  Dit 
alles komt het Vlaamse wetenschappelijk onderzoek alleen maar ten goede en uiteindelijk ook de 
Vlaamse bevolking. 
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