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Doel van dit document
Deze notitie beoogt input te leveren voor een Beleidskader Datamanagement NWO-instituten. In het
Beleidskader wordt de NWO-visie nader uitgewerkt voor de omgang bij de instituten met
onderzoeksdata, ofwel datamanagement. Gezien de diversiteit van de NWO-instituten en het gegeven
dat datamanagement – zowel conceptueel als praktisch – nationaal en internationaal sterk in
ontwikkeling is, omvat de notitie een breed kader van principes en verantwoordelijkheden. Dit document
beschrijft dan ook de uitgangspunten van het datamanagementbeleid. Het is de bedoeling dat elk NWOinstituut deze uitgangspunten verwerkt in het eigen beleid, waarbij het de ruimte heeft voor de
domeinspecifieke vereisten en rekening kan houden met het datamanagement dat voortvloeit uit de
samenwerkingsverbanden van het instituut, met name de aansluiting op (inter)nationale
onderzoeksfaciliteiten.

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 beschrijft hoe essentieel de ambitie van Open Science, Open Access en Open Data voor
NWO is. De rest van het document werkt dit uit tot een beleidskader dat sterk leunt op bestaand en
toekomstig databeleid bij de afzonderlijke instituten. Belangrijk bij de uitgangspunten in hoofdstuk 2 is
de aanpak volgens twee lijnen, namelijk verifieerbaarheid van onderzoek en Open Science. Hiermee is
dus een dubbele ambitie voor de NWO-instituten gegeven, maar de instituten kunnen en zullen
verschillen in de volgorde waarin ze de doelen denken te bereiken. De instituten beschrijven het beleid
op instituutsniveau volgens het “pas toe of leg uit”-principe.
Hoofdstuk 3 benoemt het streven om alle onderzoeksdata die in de instituten worden gecreëerd,
duurzaam bruikbaar te houden; hoofdstuk 6 erkent echter dat er voorwaarden kunnen gelden voor
hergebruik, terwijl hoofdstuk 7 ingaat op selectiecriteria, omdat het financieel zeer belastend is om alle
data voor onbepaalde tijd te bewaren. Hoofdstuk 4 en 5 gaan in op de context van de data die eveneens
bewaard moet blijven om de data te kunnen verifiëren en te kunnen gebruiken. Voor dit geheel van data
in hun context wordt het begrip “replication package” geïntroduceerd. Hoofdstuk 8 beschrijft de relevante
wet- en regelgeving, waarna hoofdstuk 9 de aanpak noemt voor het naleven en evalueren van het
databeleid.
Door de hoofdstukken heen staan kaders met acties en aanbevelingen. Voor het gemak worden de acties
die met het beleid op instituutsniveau te maken hebben herhaald in bijlage 2, waardoor een checklist
ontstaat; de overige actiepunten worden herhaald in bijlage 3. De reeks bijlagen begint met een lijst
belangrijke begrippen en hun betekenis in dit beleidskader, terwijl bijlage 4 overeenkomsten en
verschillen schetst tussen de twee lijnen van verificatie en Open Science.
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1. NWO-visie: Open Science, Open Access, Open Data
In de Strategie 2015-2018 noemt NWO als beoogd resultaat van haar strategie de “Open toegang zonder
embargo tot resultaten van publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek, met maatwerk voor
publiek-private samenwerking” i. Op de website wordt dit beschreven als: “NWO vindt dat
onderzoeksresultaten die zijn betaald uit publieke middelen wereldwijd vrij toegankelijk moeten zijn. Dit
geldt zowel voor wetenschappelijke publicaties als voor andere vormen van wetenschappelijke output.
Ook onderzoeksgegevens moeten in principe met anderen gedeeld kunnen worden. Op die manier kan
waardevolle kennis benut worden door onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke instellingen” ii. Een
voorbeeld van geslaagd hergebruik van onderzoeksdata, met grote maatschappelijke relevantie, vormt
de recente expeditie naar Spitsbergen: vóór vertrek zijn data uit 1968 toegankelijk gemaakt en gebruikt
voor vergelijking met het heden (meer hierover in Bijlage 5).
Onder NWO’s strategische doel ligt enerzijds beleid voor vrije toegang tot publicaties die voortkomen uit
onderzoek dat (mede) door NWO is gefinancierd; in november 2015 heeft NWO de subsidievoorwaarden
bij de NWO-calls op dit punt aangescherpt. Anderzijds ontwikkelt NWO beleid voor de omgang met en
het gebruik van onderzoeksgegevens. Het Algemeen Bestuur van NWO heeft reeds in 2013 de visie op
datamanagement geformuleerd:
•

NWO eist maximale toegang tot wetenschappelijke data uit projecten die door NWO (mede) zijn
gefinancierd, voor hergebruik door onderzoekers;

•

Voor NWO geldt: Open Access tot data waar dat kan, Restricted Access waar dat nodig is.
“Beperkte toegang is aan de orde waar privacy, openbare veiligheid, eigendomsrecht of
commerciële belangen dit vereisen”, aldus de Uitwerking van de Strategie 2015-2018.

•

NWO eist dat de door NWO gefinancierde onderzoekers omgaan met data conform de reeds
bestaande gedragscodes;

•

NWO beschouwt het met elkaar delen van onderzoeksdata als een gebruikelijke gang van zaken
in het wetenschappelijk onderzoek; hergebruik 1 van data wordt bevorderd door goede openbare
informatie over de data, toepassing van gestandaardiseerde coderingssystemen en koppeling
met andere dataverzamelingen;

•

NWO streeft ernaar dat de data van NWO-projecten duurzaam worden opgeslagen in een digital
repository met een internationaal aanvaard kwaliteitskeurmerk;

•

NWO ziet het verzamelen van data, het bewerken en het cureren van data tot en met het
deponeren daarvan als activiteiten die behoren tot het reguliere, wetenschappelijke onderzoek.

2. Stapsgewijze uitwerking van de NWO-visie
NWO en NWO-instituten willen gezamenlijk vorm geven aan de uitwerking van de visie van Open
Science, Open Access, Open Data.
Als vertrekpunt zijn daarbij de volgende uitgangspunten genomen:
De hiervoor beschreven visie is ambitieus en de verwerkelijking ervan zal stapsgewijs plaatsvinden. Uit
de “Inventarisatie Datamanagement bij de NWO-instituten” uit 2014 iii blijken op dataterrein aanzienlijke
verschillen tussen de instituten. De verschillen hangen samen met de diversiteit aan vakgebieden binnen
instituten en de (inter)nationale onderzoeksfaciliteiten die zij beheren. Om recht te doen aan de

1

Onder hergebruik van data verstaat NWO het gebruik van de data buiten het kader waarvoor de data
zijn gegenereerd. Sommige NWO-instituten, met grote infrastructuren, genereren data voor derden. Wat
in het beleidskader over hergebruik en herbruikbaarheid wordt gezegd, geldt eveneens voor dergelijke
data, al betreft het strikt genomen geen hergebruik, respectievelijk herbruikbaarheid. Daarom wordt
soms “(her)gebruik” geschreven.
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diversiteit van de NWO-instituten wordt in dit beleidskader onderscheid gemaakt tussen de algemene
uitgangspunten en de doorwerking daarvan in het beleid op het instituutsniveau.
In dit beleidskader voor de instituten worden met “onderzoekers” de onderzoekers bedoeld die
onderzoek uitvoeren onder verantwoordelijkheid van het betreffende instituut.
In dit NWO-beleidskader is het een gegeven dat de instituten ieder hun eigen merites zullen hebben op
het gebied van datamanagement. Datamanagement verschilt immers per wetenschappelijke discipline.
Een wezenlijk punt van overeenkomst tussen de instituten evenwel is het belang dat zij alle hechten aan
verantwoorde omgang met data en wetenschappelijke integriteit. Databeleid kan hierin een instrument
zijn, doordat het de aandacht richt op het documenteren van het onderzoeksproces en het toegankelijk
houden van de onderzoeksdata. Dit is immers noodzakelijk voor verificatie van wetenschappelijke
uitspraken.
Voortbouwend op dit onderkende belang van verifieerbaarheid van onderzoek, en om stapsgewijs de
strategische doelen van paragraaf 1 te bereiken, onderscheidt het beleidskader twee lijnen: in de ene lijn
(samenstellen van een replication package) wordt het databeleid op instituutsniveau zodanig
geformuleerd dat het het bewustzijn voor en de praktijk van wetenschappelijke integriteit bevordert. In
de andere lijn zijn het databeleid en de implementatie ervan gericht op de Open Science ambitie (zie
Bijlage 4 voor de voornaamste overeenkomsten en verschillen tussen de beide lijnen).
Afhankelijk van de praktijksituatie en het databeleid van een instituut kunnen deze lijnen meer naast
elkaar lopen of juist op elkaar voortbouwen. Voor instituten die in breed internationaal samenwerkingsverband onderzoeksfaciliteiten ontwikkelen (zoals ASTRON, Nikhef en SRON) is open toegang tot data al
lang min of meer vanzelfsprekend. De astrofysica kent al 35 jaar een open data format en hergebruik
van data is de standaardprocedure (onder andere in multi-wavelength studies waarin metingen van
verschillende onderzoeksfaciliteiten – van nu en soms decennia geleden – worden samengevoegd).
Daarnaast beheert NIOZ de data uit het longitudinaal onderzoek naar de zeestroming in het Marsdiep
tussen Den Helder en Texel. De data van de metingen worden duurzaam opgeslagen en beschikbaar
gemaakt voor wetenschappers afkomstig uit diverse disciplines. Voor een deel van de instituten ligt de
inspanning die nodig zou zijn voor Open Science juist eerder in het verlengde van de inspanningen om
gepubliceerd onderzoek systematisch verifieerbaar te maken.
Met het realiseren van deze dubbele ambitie zijn middelen gemoeid; in het vervolg van deze notitie
wordt dit enkele malen aangeduid. De uitwerking daarvan valt echter buiten dit beleidskader.

2.1
De instituten nemen de nodige stappen om het beleid in praktijk te brengen en betrekken
hier alle onderzoekers en andere wetenschapsbeoefenaren bij. De instituten beschrijven in het
beleid op instituutsniveau hoe zij toewerken naar het gezamenlijke doel van verifieerbaarheid en
Open Science – inclusief het doel dat meer van de data zinvol herbruikbaar zijn – en hoe ver zij
met elke lijn zijn. In de beschrijving hanteren ze het “pas toe of leg uit”-principe (in het algemeen
of op het niveau van afzonderlijke projecten). Als een instituut reden heeft om af te wijken van
het Datamanagementbeleid NWO-instituten, licht het dit toe in de beleidsdocumenten. NWO en de
instituten bespreken dergelijke afwijkingen en de mogelijkheid om die op termijn in lijn te
brengen met de volle ambitie van de NWO-visie en verifieerbaarheid van onderzoek.
Goed datamanagementbeleid ondersteunt de onderzoeker in de uitvoering van het onderzoek. Bij de
implementatie van datamanagementbeleid gedurende de onderzoekscyclus is het belangrijk dat
onderzoekers en ander wetenschappelijk personeel van een instituut een beroep kunnen doen op
ondersteuning binnen het instituut. De onderstaande aspecten vormen een goed beginpunt.

Pagina 4

2.2
De instituten bieden hun onderzoekers ondersteuning bij het uitvoeren van
datamanagement. Daarvoor is nodig dat een instituut ten minste toegang biedt tot en/of
voorzieningen treft voor:
•

Training van beginnende onderzoekers in een zorgvuldige omgang met onderzoeksdata,
als onderdeel van de wetenschappelijke attitude. De training besteedt zowel aandacht aan
doelen zoals wetenschappelijke integriteit, als ook aan praktische zaken zoals het
schrijven van een datamanagementplan en de inhoud van het replication package (zie
paragraaf 5).

•

Expertise van datamanagers, senior-onderzoekers en data-analisten op datagerelateerde

•

Het veilig opslaan en delen van onderzoeksdata in alle fasen van het onderzoeksproces.

onderwerpen (juridisch, technisch e.a.).
“Veilig” heeft zowel betrekking op de bescherming van de oorspronkelijkheid van de data,
als op het eventueel beperken van toegang tot daartoe bevoegde personen en opslag in
een duurzame omgeving.
NWO vindt erkenning van data-inspanningen van onderzoekers, data-analisten en softwareontwikkelaars
belangrijk. Herbruikbare data vergroten hun zichtbaarheid al, maar voor een meer formele erkenning in
het vakgebied is vernieuwing van impact metrics nodig. Ook publicatie in data journals kan een
interessante weg zijn. Veel data journals hanteren net als de vertrouwde wetenschappelijke tijdschriften
het mechanisme van peer review, maar in een data paper ligt de focus op de data van een onderzoek en
niet zo zeer op de onderzoeksvraag.
2.3
NWO zet zich ervoor in dat onderzoekers en andere wetenschapsbeoefenaren meer
waardering kunnen krijgen voor het ontsluiten van herbruikbare data, bijvoorbeeld door
alternatieve impactmetingen te ontwikkelen en publicatie van data papers te stimuleren.

Bijlage 1 licht diverse begrippen toe, waarvan “data” en “datamanagement” tot de kernbegrippen
behoren. Voor het begrip “data” geldt dat NWO alle wetenschappelijke disciplines bedient;
onderzoekdata zijn voor NWO dan ook veelsoortig. Data kunnen onder meer feiten, observaties,
interviews, opnames, metingen, experimenten, simulaties en software zijn; numeriek, beschrijvend en
visueel; ruw, geschoond en bewerkt; al dan niet de onderbouwing van een (beoogde) publicatie; en
bewaard en uitgewisseld in uiteenlopende formaten op diverse opslagmedia. De instituten zullen ieder
het begrip “data” voor hun vakgebied willen concretiseren in hun instituutsdatabeleid.
Onder “datamanagement” wordt het volledige traject verstaan van het creëren of vergaren van data,
het opslaan, onderhouden, archiveren, ontsluiten en langdurig bewaren (preserveren) van data.
(Verschillen tussen onderzoeksprocessen in de diverse vakgebieden blijven hier buiten beschouwing – de
nadruk ligt op “het volledige traject”.) Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de doelen van
dataopslag zoals controle, verificatie, replicatie, hergebruik, of koppeling van de data. Deze definitie is
gebaseerd op het NWO-rapport over datamanagement dat aan de visie voorafging iv.

3. Data volledig en duurzaam preserveren
NWO streeft ernaar dat alle onderzoeksdata die in de instituten worden gecreëerd, na selectie duurzaam
bruikbaar worden gehouden (zie paragraaf 7 voor informatie over selectie). Het streven naar volledigheid
impliceert onder meer dat de instituten ervoor zorgen dat bij het vertrek van onderzoekers deze data
goed gedocumenteerd beschikbaar blijven. Duurzame herbruikbaarheid veronderstelt daarnaast dat de
data vindbaar en begrijpelijk blijven, geanalyseerd kunnen worden met behulp van software die in het
vakgebied gangbaar is, en gecombineerd kunnen worden met andere dataverzamelingen; dit laatste
wordt ook wel interoperabel genoemd. Om dit te bereiken verwijst NWO in haar visie naar digital
repositories met een internationaal aanvaard kwaliteitskeurmerk, oftewel Trustworthy Digital
Repositories (TDR’s). Gecertificeerde repositories v bestaan nog niet op alle vakgebieden; omgekeerd
kennen sommige vakgebieden repositories zonder keurmerk die al geruime tijd betrouwbaar en
transparant onderzoeksdata preserveren. Binnen diverse NWO-instituten en de samenwerkingsPagina 5

verbanden waarin ze opereren, bestaan afspraken waar data voor de lange termijn worden gearchiveerd;
in het algemeen zijn deze repositories niet gecertificeerd. Voor verifieerbaarheid van onderzoek (zie
paragraaf 2) is dit in orde, maar de ambitie van Open Science vraagt meer.
3.1
In het beleid op instituutsniveau concretiseren de instituten het begrip “data” voor het eigen
vakgebied. Ze noemen de relevante duurzame archieven. Het beleid beschrijft wanneer en met welke
mate van openheid onderzoekers hun data in een langetermijn-archief onderbrengen, hoe het
instituut dit monitort en hoe het dataverlies bij het vertrek van medewerkers voorkomt.

Met duurzame preservering zijn kosten gemoeid, die doorgaans niet in projectfinanciering gedekt zijn en
veel druk kunnen leggen op instituutsbudgetten. Waar NWO als koepel van instituten en als granting
organisatie voorwaarden gaat stellen aan duurzaam datamanagement, zal een oplossing in de
bekostiging gevonden moeten worden.
3.2
De instituten brengen de kosten van datamanagement inclusief duurzame preservering
van data in kaart, nu en op de termijn van enkele jaren. Een prognose met indicaties van wat qua
omvang, technisch en organisatorisch nodig is, is onmisbaar voor duurzame toegang.

3.3
NWO zal zich inspannen om met de kennispartners (VSNU, KNAW, TNO) de financiering
van datamanagement en duurzame preservering te realiseren. Bij de afweging over de
financiering wordt gekeken hoe het budget het best besteed kan worden, bijvoorbeeld aan het
creëren van een Trustworthy Digital Repository in een discipline die hiervoor geen voorzieningen
heeft of aan middelen voor instituten dan wel onderzoekers om datamanagement te verbeteren.

4. Verifieerbare data
Lang voordat het begrip datamanagement werd geïntroduceerd, was het al vanzelfsprekend dat
onderzoeksresultaten van goede kwaliteit en verifieerbaar moeten zijn. Aan de methoden die de
wetenschap en vakgebieden hebben om dit te garanderen en te controleren is niet principieel iets
veranderd. Wel is door digitalisering, de roep om (her)bruikbaarheid van data (datamining) en de
groeiende aandacht voor wetenschappelijke integriteit meer nadruk komen te liggen op de herkomst van
data: het is essentieel dat wetenschapsbeoefenaren en anderen kunnen nagaan hoe resultaten,
waaronder data, tot stand zijn gekomen. Dit wordt beschreven in wetenschappelijke publicaties, maar
moet ook expliciet worden gemaakt bij de data wanneer die worden gearchiveerd. Informatie over de
herkomst ofwel provenance van de data is, afhankelijk van het vakgebied, bijvoorbeeld te vinden in
logboeken en labjournaals, onderzoeksprotocollen, datamanagementplannen, configuraties van
instrumenten, database queries, hergebruikinformatie van data-repositories en contracten met
dataleveranciers.
4.1
In het beleid op instituutsniveau specificeren de instituten voor hun vakgebied welke
provenance-informatie beschikbaar moet blijven en dus tijdens het onderzoek moet worden
bijgehouden.

5. Replication package: data, metadata, documentatie, software,
hardware
Wanneer sprake is van het verifiëren van onderzoek of van (her)gebruik van data, betreft dit per definitie
meer dan de pure onderzoeksgegevens. Verificatie en (her)gebruik zijn immers slechts mogelijk als de
data voor anderen vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk zijn; voor hergebruik geldt bovendien dat de
data met andere data gecombineerd moeten kunnen worden. Voor beide lijnen dienen replication
packages beschikbaar te zijn; enkel de data volstaat niet. Een replication package omvat data,
metadata inclusief de persistent identifier, documentatie, (een betekenisvolle beschrijving van de)
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eventueel benodigde software en hardware (zie hierna), evenals de elders in deze notitie beschreven
provenance-informatie. Deze inhoud komt in de loop van een onderzoek tot stand. Het replication
package voor de Open Science ambitie bouwt voort op het replication package dat nodig is voor
verificatie (zie Bijlage 4 voor de voornaamste overeenkomsten en verschillen tussen de lijnen).
Voor de vindbaarheid van data zijn – naast referenties in publicaties – metadata het klassieke middel,
zoals bibliografische informatie dit is voor boeken en tijdschriften. Wanneer er een metadatastandaard
bestaat voor het vakgebied, wordt die in principe gebruikt vi; voor vakgebieden zonder een dergelijke
standaard vormt DataCite vii een goed generiek alternatief. (Het DataCite-metadataschema stelt slechts
vijf velden verplicht, maar ondersteunt er meer.) Het instituutsrepository dient ten minste het gekozen
schema te ondersteunen en voor hergebruik de metadata aan zogenoemde harvesters aan te bieden,
opdat data vindbaar zijn via portals zoals NARCIS viii en OpenAIRE ix.
Naast de gebruikelijke metadata zoals auteur(s), titel, plaats en jaar van verschijnen is voor identificatie
van digitale informatie een zogenoemde persistent identifier (PID) nodig: een duurzame, wereldwijd
unieke identifier, zoals de DOI. Publicaties krijgen deze identifier doorgaans van de uitgever,
onderzoeksdata krijgen de identifier van het langetermijn-archief waar de data worden ondergebracht.
Onderzoekers dienen deze identifier te gebruiken wanneer zij hun onderzoek registreren in het CRIS of
anderszins over hun onderzoek rapporteren. Onderzoekers die data hergebruiken, dienen in hun
referentie de PID te vermelden.
Wanneer metadata overgaat in documentatie of achtergrondmateriaal is niet scherp te definiëren. In
elk geval is het voor het vergelijken en combineren van data uit verschillende bronnen noodzakelijk dat
eenheden, definities en dergelijke overeenkomen, of ten minste eenduidig aan elkaar te relateren zijn. In
sommige vakgebieden maken rijke metadataschema’s deze interoperabiliteit mogelijk, terwijl in andere
vakgebieden bijvoorbeeld codeboeken of data dictionaries hiervoor dienen. Dergelijke documentatie
hoort dus meegearchiveerd te worden. Dezelfde redenering geldt voor software, hardware en tools
die nodig zijn om de data te kunnen begrijpen en te analyseren, al zal archiveren hier vaak stuiten op
juridische of praktische bezwaren, zodat men met een beschrijving moet volstaan. Daarnaast verlangt de
Nederlandse Gedragscode voor Wetenschapsbeoefening dat het doorlopen onderzoeksproces
gedocumenteerd is.
5.1
In het beleid op instituutsniveau beschrijven de instituten de minimaal vereiste inhoud
van een replication package voor hun disciplines en/of onderzoeksfaciliteiten. Hieronder vallen:
•

de aard van de data in termen van feiten, observaties, interviews, opnames, metingen,
experimenten, simulaties en software; numeriek, beschrijvend en/of visueel; ruw,
geschoond en/of bewerkt; al dan niet de onderbouwing van een (beoogde) publicatie;
bestandsformaten die ten minste binnen het vakgebied de (de facto) standaard zijn voor
data-uitwisseling;

•

een of meer met name genoemde metadataschema’s;

•

de documentatie die nodig is voor het begrip van de data en voor het traceren van het
achterliggende onderzoeksproces;

•

de provenance-informatie van de data, voor zover niet in de metadata of documentatie
inbegrepen;

•

de benodigde software, hardware en tooling, of uitvoerige beschrijving ervan indien deze

•

de persistent identifier van de dataset of van het replication package.

niet mee-gearchiveerd kunnen of mogen worden;

De instituten delen hun best practices ten aanzien van de structuur van een replication package
met elkaar.
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6. Voorwaarden voor hergebruik
Het principe “Open, tenzij…” betekent dat NWO onderkent dat er, in afwijking van de uitgangspunten in
paragraaf 2, voorwaarden kunnen gelden voor de toegang tot en het (her)gebruik van de data. Deze
voorwaarden kunnen samenhangen met afspraken voortvloeiend uit subsidieregelingen van onderzoeksfinanciers en/of uit de gekozen samenwerking in het onderzoek zelf. Bijvoorbeeld de voorwaarden
afkomstig uit contracten en afspraken binnen een projectconsortium of samenwerkingsverband,
voorwaarden afkomstig uit contracten met opdrachtgevers in contractonderzoek, voorwaarden uit
informed consent-verklaringen van proefpersonen, voorwaarden uit patenten, en voorwaarden van
externe partijen die data beschikbaar stellen, zoals data repositories en private dataleveranciers. Om
eenheid te brengen in de afwijkende voorwaarden kan een standaarddocument voor dergelijke
overeenkomsten behulpzaam zijn. In zo een standaarddocument kan een optimale aansluiting worden
gezocht bij de NWO-visie van Open Science, Open Access, Open Data.
6.1
In het beleid op instituutsniveau beschrijven de instituten welke voorwaarden voor
hergebruik van data – na afronding van het (deel van het) onderzoek – er eventueel in het
vakgebied gebruikelijk zijn.

6.2
De instituten delen met elkaar hun best practices ten aanzien van de omgang met
eventuele voorwaarden voor de toegankelijkheid van de data. Een standaarddocument kan daarbij
behulpzaam zijn.

7. Selectie en bewaartermijnen
Zoals hiervoor vermeld in paragraaf 3 impliceert de NWO-visie dat – waar mogelijk – alle onderzoeksdata
die in de instituten worden gecreëerd, inclusief longitudinaal onderzoek, duurzaam herbruikbaar worden
gehouden. De datahoeveelheden bij NWO-instituten zijn echter vaak groot tot zeer groot. Het is
financieel zeer belastend om alle data voor onbepaalde tijd te bewaren. Daarom is het belangrijk om een
selectie te maken van de data die voor duurzame opslag in aanmerking komen en ook de opslag in tijd
te bepalen. Voor data die verhoudingsgewijs goedkoop opnieuw gegenereerd kunnen worden, is
duurzame opslag bijvoorbeeld niet nodig. Per discipline zijn er verschillen in de behoefte en
mogelijkheden van (her)gebruik: waar in het ene vakgebied de data door derden worden gebruikt, is in
het andere juist vraag naar herbruikbare onderzoeksprotocollen. Met andere woorden, de zin en de
haalbaarheid van Open Data en duurzame preservering zijn afhankelijk van het soort data, het
vakgebied en de afspraken die in de samenwerkingsverbanden zijn gemaakt.
Bij het ontwikkelen van selectiecriteria voor de duurzame opslag van zinvolle data kan aansluiting
worden gezocht bij de handvatten voor selectie voor de langetermijn-bewaring zoals die zijn ontwikkeld
door Research Data Netherlands x en de Digital Curation Center xi. Voor de verificatie van onderzoek
zouden de instituten kunnen volstaan met het toepassen van de criteria op data die aan publicaties ten
grondslag liggen. Voor de ambitie van Open Science komen echter alle data in aanmerking, dus ook data
die niet tot publicatie leiden zoals tussenversies of data die leiden tot nulresultaten.
Ook het begrip “duurzaam” vraagt om specificering. Een maximale bewaartermijn bestaat voor de
meeste data niet. Diverse soorten data kunnen voor onbepaalde tijd van waarde blijven, zoals data uit
longitudinaal onderzoek, of zelfs na eeuwen alsnog waardevol blijken. Indien mogelijk – en dit zal een
financiële afweging zijn – dienen data dus voor onbepaalde duur gepreserveerd te worden. Dit vraagt
tijdig overleg met het betreffende langetermijn-archief.
Een minimumbewaartermijn bestaat wel: NWO volgt de “Nederlandse Gedragscode voor
Wetenschapsbeoefening” xii, die voor ruwe data tien jaar als de minimale bewaartermijn noemt xiii. In de
geest van de Gedragscode begrijpt NWO hieronder ook geschoonde en bewerkte digitale data (zie
Begrippenlijst). Voor sommige vakgebieden gelden er afwijkende bewaarregels, bijvoorbeeld voor
onderzoek gebaseerd op data van politie en justitie.
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7.1
De instituten beschrijven in hun beleid, indien van toepassing, de algemene en eventueel
afgesproken specifiekere selectiecriteria die ze hanteren. Eventueel beleid om data op zeker
moment actief te vernietigen wordt eveneens op instituutsniveau beschreven; het instituut houdt
hierbij rekening met wet- en regelgeving.
Indien een instituut zich niet aan de minimale bewaartermijn kan houden, bijvoorbeeld door zijn
internationale afspraken, wordt dit vastgelegd in het beleid op instituutsniveau.
7.2
NWO geeft richtlijnen op welk moment de minimale bewaartermijn ingaat; dit is een
concretisering van de Nederlandse Gedragscode voor Wetenschapsbeoefening, die alleen de
termijn vastlegt en niet de ingangsdatum.

8. Wet- en regelgeving
De Nederlandse Gedragscode voor Wetenschapsbeoefening xiv bevat zes principes die de leden van
de academische gemeenschap in acht moeten nemen. Als overkoepelend principe geldt dat iedere
wetenschapsbeoefenaar gebonden is aan de kaders die door Nederlandse en internationale wetgeving
zijn gesteld. Specifiek van belang voor datamanagement is het principe van controleerbaarheid:
“Gepresenteerde informatie is controleerbaar. Als onderzoeksresultaten openbaar worden gemaakt, blijkt
duidelijk waar de gegevens en de conclusies op zijn gebaseerd, waaraan ze zijn ontleend en waar ze te
controleren zijn”. De uitwerking van dit principe noemt onder meer een goede verslaglegging van alle
stappen van het onderzoek en de minimale bewaartermijn van ruwe data van tien jaar.
Het auteursrecht geeft de maker van een “werk” – bijvoorbeeld een boek, film of gegevens in een
databank – het recht om te beslissen over openbaarmaking van het werk. Wil er sprake zijn van
auteursrecht, dan moet het werk in een oorspronkelijke vorm gegoten zijn en een persoonlijk stempel
dragen. Wanneer auteursrechtelijk beschermde data als onderdeel van het dienstverband zijn gemaakt,
komt het auteursrecht aan de werkgever toe xv.
Op ruwe onderzoeksdata rust niet altijd auteursrecht, bijvoorbeeld als het gaat om zogenoemde “blote
feiten”: feiten zijn namelijk vrij. De vorm waarin die data gegoten zijn, kan echter wel voor bescherming
door het databankenrecht in aanmerking komen. Databankenrecht gaat om de bescherming van
diegenen die de investering in tijd en/of geld hebben gedaan om de gegevensverzameling aan te leggen
en beschikbaar te stellen xvi.
Voor onderzoekers die te maken hebben met persoonsgegevens, in de zin van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens, is de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk
onderzoek xvii van belang. Het naleven van de code kan leiden tot de keuze voor Restricted Access tot
bepaalde data.
Het beleidskader Datamanagement NWO-instituten beoogt niet om alle toepasselijke regelgeving en
gedragscodes in detail te beschrijven. De wegwijzer van bijvoorbeeld SURF xviii kan behulpzaam zijn om te
bepalen welke toestemming nodig is om onderzoeksgegevens van anderen te kunnen hergebruiken.
8.1
In het beleid op instituutsniveau noemen de instituten aanvullende gedragscodes,
regelgeving en/of wetgeving die voor hun vakgebied relevant is in Nederland en binnen het
internationale wetenschapsveld waar ze actief zijn.
8.2
NWO informeert de instituten over juridische ontwikkelingen op datamanagementbeleid
voor zover die vakgebieden overstijgen.

Pagina 9

9. Naleving en evaluatie van het datamanagementbeleid
NWO en de instituten evalueren periodiek of dit beleid wordt nageleefd en of het nog actueel is. Op het
niveau van onderzoekers en onderzoeksgroepen kunnen de instituten naleving en eventuele obstakels
hierbij bijvoorbeeld agenderen in de ontwikkelgesprekken. Interne audits zijn een ander instrument;
gearchiveerde data zijn bijvoorbeeld te herkennen aan een persistent identifier in het CRIS, en deze
identifier moet online naar de dataset leiden of naar de metadata ervan. Steekproefsgewijs kan men
vervolgens de kwaliteit van de data, metadata en achtergronddocumentatie controleren.
9.1
In het beleid op instituutsniveau beschrijven de instituten hoe ze monitoren of
onderzoekers zorgvuldig met de onderzoeksdata omgaan, conform het databeleid van NWO en
voorwaarden van (andere) subsidieverstrekkers.

Op instituutsniveau is de evaluatie van het datamanagementbeleid onderdeel van de periodieke
institutenevaluatie. In het Standard Evaluation Protocol 2015-2021 (SEP xix) vormen datasets en software
tools voorbeelden van outputindicatoren; zie tabel 4 in het SEP. Om deze output zichtbaar te maken,
registreren de instituten zowel de gearchiveerde data (“demonstrable products”), als ook het hergebruik
ervan (“demonstrable use of products”).
9.2
NWO monitort via de instituutsevaluaties (SEP) of de uitgangspunten in dit beleidskader
worden nageleefd. De instituten kunnen in de evaluatie aangeven of en hoe de onderzoeksresultaten zijn hergebruikt.
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Bijlage 1: Begrippenlijst
Archief
waar het gaat om het bewaren van data is het verstandig om verschil te maken tussen
het bewaren van data tijdens lopend onderzoek (“opslaan”) en het langdurig bewaren van data na afloop
van het onderzoek (“archiveren” of “preserveren”). Het kan in deze twee fasen gaan om dezelfde data,
maar er kunnen bijvoorbeeld andere afspraken gelden over wie er toegang heeft tot de data en/of wie
verantwoordelijk is voor het behoud van en de toegang tot de data. In praktijk wordt de term “archief”
vooral gebruikt voor de fase na afloop van een (deel)onderzoek. In deze notitie verwijzen de begrippen
“duurzaam archief” en “langetermijn-archief” naar een archief dat als kerntaak heeft om
(onderzoeks)data voor de lange termijn herbruikbaar te houden. Dit omvat naast opslag en back-up van
de data bijvoorbeeld ook conversie van bestandsformaten naar nieuwe formaten of verrijking van de
metadata in de loop van de tijd. Van een “Trustworthy Digital Repository” is sprake als het archief of de
repository als zodanig is gecertificeerd.
Data
data kunnen onder meer feiten, observaties, interviews, opnames, metingen,
experimenten, simulaties en software zijn; numeriek, beschrijvend en visueel; ruw, geschoond en
bewerkt; al dan niet de onderbouwing van een (beoogde) publicatie; en bewaard in uiteenlopende
formaten op diverse opslagmedia xx. Data zijn alleen herbruikbaar als ze voor anderen vindbaar,
toegankelijk en begrijpelijk zijn, en met andere data gecombineerd kunnen worden.
Datamanagement
het volledige traject van creëren of vergaren van data, het opslaan,
onderhouden, archiveren, ontsluiten en langdurig bewaren (preserveren) van data. NWO maakt geen
onderscheid tussen de doelen van dataopslag zoals controle, verificatie, replicatie, hergebruik, of
koppeling van de data.
Datamanagementplan
een datamanagementplan of DMP is een aanvulling op een projectplan
en beschrijft o.a. welke en hoeveel data het project verwacht op te leveren, wat hiervan op welke wijze
duurzaam bewaard zal worden – dus hoe het replication package eruit gaat zien – en onder welke
voorwaarden de data toegankelijk zullen zijn. Indien van toepassing beschrijft het de hardware en
software die nodig zijn om de data te gebruiken. Een DMP is een handige stimulans voor onderzoekers
om in een vroeg stadium o.a. juridische en technische voorzieningen en adviezen in te winnen.
Onderzoeksfinanciers vragen in toenemende mate om DMP’s; het bestaan van institutionele
databeleidskaders zou op termijn deze vraag naar DMP’s bij individuele subsidieaanvragen overbodig
kunnen maken. Meer informatie is te vinden in de brochure van DANS xxi.
(Her)Gebruik onder hergebruik van data verstaat NWO het gebruik van de data buiten het kader
waarvoor de data zijn gegenereerd. Sommige NWO-instituten, met grote infrastructuren, genereren data
voor derden. Wat in het beleidskader over hergebruik en herbruikbaarheid wordt gezegd, geldt eveneens
voor dergelijke data, al betreft het dan strikt genomen geen hergebruik, respectievelijk
herbruikbaarheid.
Metadata
metadata is informatie over data, waarmee men de data bijvoorbeeld in online-portals
kan vinden. Er zijn generieke en domeinspecifieke standaarden voor metadata; de laatste leveren vaak
rijkere beschrijvingen op, maar worden zelden ondersteund in brede portals. De grens tussen “metadata”
en “documentatie” is niet scherp te trekken.
Persistent identifier een wereldwijd unieke code die een digitaal object zoals een dataset of een
publicatie identificeert in een online-repository. Anders dan gewone bookmarks blijft een persistent
identifier ook naar het object verwijzen als dit verplaatst wordt. Hierdoor is het essentieel om data en
publicaties duurzaam te kunnen citeren. In de context van datamanagement is het goed om de
persistent identifier onder de minimaal verplichte metadata te scharen. Onderzoeksdata krijgen deze
identifier van het langetermijn-archief waar de data worden ondergebracht.
Provenance
provenance ofwel herkomst van onderzoeksdata is, afhankelijk van het vakgebied,
bijvoorbeeld te vinden in logboeken en labjournaals, onderzoeksprotocollen, datamanagementplannen,
configuraties van instrumenten, database queries, hergebruikinformatie van data-repositories en
contracten met dataleveranciers.
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Replication package het geheel van data, metadata inclusief de persistent identifier en provenanceinformatie, documentatie, (een betekenisvolle beschrijving van de) eventueel benodigde software,
hardware en tools, dat in een langetermijn-archief gepreserveerd wordt. Ook in het geval van onderzoek
waarvan de data nooit onder Open Access zullen vallen, is een replication package van belang, namelijk
om het onderzoek te kunnen verifiëren en repliceren (vandaar de naam).
Repository
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zie Archief

Bijlage 2: Checklist voor de beleidsonderwerpen op instituutsniveau
De instituten nemen de nodige stappen om het beleid in praktijk te brengen en betrekken hier alle
onderzoekers en andere wetenschapsbeoefenaren bij. De instituten beschrijven in het beleid op
instituutsniveau hoe zij toewerken naar het gezamenlijke doel van verifieerbaarheid en Open Science –
inclusief het doel dat meer van de data zinvol herbruikbaar zijn – en hoe ver zij met elke lijn zijn. In de
beschrijving hanteren ze het “pas toe of leg uit”-principe (in het algemeen of op het niveau van
afzonderlijke projecten). Als een instituut reden heeft om af te wijken van het Datamanagementbeleid
NWO-instituten, licht het dit toe in de beleidsdocumenten. NWO en de instituten bespreken dergelijke
afwijkingen en de mogelijkheid om die op termijn in lijn te brengen met de volle ambitie van de NWOvisie en verifieerbaarheid van onderzoek (zie de paragraaf “Uitgangspunten”, kader 2.1).
Voor de overzichtelijkheid worden in deze bijlage de elementen uit de NWO-datamanagementnotitie
bijeengebracht die de instituten in hun beleid op instituutsniveau uitwerken en/of toelichten. De
nummering verwijst naar de nummers van de kaders in de hoofdtekst.
In het beleid op instituutsniveau
•

•
•

•

•

•

concretiseren de instituten het begrip “data” voor het eigen vakgebied. Ze noemen de relevante
duurzame archieven. Het beleid beschrijft wanneer en met welke mate van openheid
onderzoekers hun data in een langetermijn-archief onderbrengen, hoe het instituut dit monitort
en hoe het dataverlies bij het vertrek van medewerkers voorkomt. (3.1 - Data volledig en
duurzaam preserveren)
specificeren de instituten voor hun vakgebied welke provenance-informatie beschikbaar moet
blijven en dus tijdens het onderzoek moet worden bijgehouden. (4.1 - Verifieerbare data)
beschrijven de instituten de minimaal vereiste inhoud van een replication package voor hun
disciplines en/of onderzoeksfaciliteiten. Hieronder vallen:
o de aard van de data in termen van feiten, observaties, interviews, opnames, metingen,
experimenten, simulaties en software; numeriek, beschrijvend en/of visueel; ruw,
geschoond en/of bewerkt; al dan niet de onderbouwing van een (beoogde) publicatie;
bestandsformaten die ten minste binnen het vakgebied de (de facto) standaard zijn voor
data-uitwisseling;
o een of meer met name genoemde metadataschema’s;
o de documentatie die nodig is voor het begrip van de data en voor het traceren van het
achterliggende onderzoeksproces;
o de provenance-informatie van de data, voor zover niet in de metadata of documentatie
inbegrepen;
o de benodigde software, hardware en tooling, of uitvoerige beschrijving ervan indien
deze niet mee-gearchiveerd kunnen of mogen worden;
o de persistent identifier van de dataset of van het replication package.
De instituten delen hun best practices ten aanzien van de structuur van een replication package
met elkaar. (5.1 - Replication package: data, metadata, documentatie, software,
hardware)
beschrijven de instituten welke voorwaarden voor hergebruik van data – na afronding van het
(deel van het) onderzoek – er eventueel in het vakgebied gebruikelijk zijn. (6.1 - Voorwaarden
voor hergebruik)
beschrijven de instituten, indien van toepassing, de algemene en eventueel afgesproken
specifiekere selectiecriteria die ze hanteren. Eventueel beleid om data op zeker moment actief te
vernietigen wordt eveneens op instituutsniveau beschreven; het instituut houdt hierbij rekening
met wet- en regelgeving. Indien een instituut zich niet aan de minimale bewaartermijn kan
houden, bijvoorbeeld door zijn internationale afspraken, blijkt dit eveneens uit het beleid op
instituutsniveau. (7.1 - Selectie en bewaartermijnen)
noemen de instituten aanvullende gedragscodes, regelgeving en/of wetgeving die voor hun
vakgebied relevant is in Nederland en binnen het internationale wetenschapsveld waar ze actief
zijn. (8.1 - Wet- en regelgeving)
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•

beschrijven de instituten hoe ze monitoren of onderzoekers zorgvuldig met de onderzoeksdata
omgaan, conform het databeleid van NWO en voorwaarden van (andere) subsidieverstrekkers.
(9.1 - Naleving en evaluatie van het datamanagementbeleid)
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Bijlage 3: Overige aanbevelingen voor implementatie
Deze bijlage herhaalt de ondersteunende aanbevelingen voor implementatie van het beleid. De
nummering verwijst naar de nummers van de kaders in de hoofdtekst.
Voor NWO:
(2.3) NWO zet zich ervoor in dat onderzoekers en andere wetenschapsbeoefenaren meer waardering
kunnen krijgen voor het ontsluiten van herbruikbare data, bijvoorbeeld door alternatieve impactmetingen
te ontwikkelen en publicatie van data papers te stimuleren.
(3.3) NWO zal zich inspannen om met de kennispartners (VSNU, KNAW, TNO) de financiering van
datamanagement en duurzame preservering te realiseren. Bij de afweging over de financiering wordt
gekeken hoe het budget het best besteed kan worden, bijvoorbeeld aan het creëren van een Trustworthy
Digital Repository in een discipline die hiervoor geen voorzieningen heeft of aan middelen voor instituten
dan wel onderzoekers om datamanagement te verbeteren.
(7.2) NWO geeft richtlijnen op welk moment de minimale bewaartermijn ingaat; dit is een concretisering
van de Nederlandse Gedragscode voor Wetenschapsbeoefening, die alleen de termijn vastlegt en niet de
ingangsdatum.
(8.2) NWO informeert de instituten over juridische ontwikkelingen op datamanagementbeleid voor zover
die vakgebieden overstijgen.
(9.2) NWO monitort via de instituutsevaluaties (SEP) of de uitgangspunten in dit beleidskader worden
nageleefd. De instituten kunnen in hun evaluatie aangeven of en hoe de onderzoeksresultaten zijn
(her)gebruikt.
Voor de instituten:
(2.2) De instituten bieden hun onderzoekers ondersteuning bij het uitvoeren van datamanagement.
Daarvoor is nodig dat een instituut ten minste toegang biedt tot en/of voorzieningen treft voor:
•
Training van hun beginnende onderzoekers in een zorgvuldige omgang met onderzoeksdata, als
onderdeel van de wetenschappelijke attitude. De training besteedt zowel aandacht aan doelen
zoals wetenschappelijke integriteit, als ook aan praktische zaken zoals het schrijven van een
datamanagementplan en de inhoud van het replication package (zie paragraaf 5).
•
Expertise van datamanagers, senior-onderzoekers en data-analisten op datagerelateerde
onderwerpen (juridisch, technisch e.a.).
•
Het veilig opslaan en delen van onderzoeksdata in alle fasen van het onderzoeksproces. “Veilig”
heeft zowel betrekking op de bescherming van de oorspronkelijkheid van de data, als op het
eventueel beperken van toegang tot daartoe bevoegde personen en opslag in een duurzame
omgeving.
(3.2) De instituten brengen de kosten van datamanagement inclusief duurzame preservering van data in
kaart, nu en op de termijn van enkele jaren. Een prognose met indicaties van wat qua omvang,
technisch en organisatorisch nodig is, is onmisbaar voor duurzame toegang.
(6.2) De instituten delen met elkaar hun best practices ten aanzien van de omgang met eventuele
voorwaarden voor de toegankelijkheid van de data. Een standaarddocument kan daarbij behulpzaam
zijn.
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Bijlage 4: Verificatie en Open Data: overeenkomsten en verschillen
Bij de uitwerking van de NWO-visie in paragraaf 2 is sprake van twee lijnen. De overeenkomsten (O) en
verschillen (V) in deze tabel dienen als achtergrondoverwegingen voor disciplinespecifiekere
afbakeningen.
Data ten behoeve van verificatie

Open Data en (her)gebruik

O

Aan de hand van de materialen in het replication
package kan het onderzoek in principe zonder
nadere informatie in te winnen door een
vakgenoot worden gerepliceerd.

Aan de hand van de materialen in het replication
package kan het onderzoek in principe zonder
nadere informatie in te winnen door een
vakgenoot worden gerepliceerd.

O

"Ruwe onderzoeksgegevens worden zodanig
gearchiveerd dat deze te allen tijde met een
minimum aan tijd en handelen kunnen worden
geraadpleegd." Gedragscode
WetenschapsbeoefeningXiii, punt 3.4

"Ruwe onderzoeksgegevens worden zodanig
gearchiveerd dat deze te allen tijde met een
minimum aan tijd en handelen kunnen worden
geraadpleegd." Gedragscode
WetenschapsbeoefeningXiii, punt 3.4

V

Verificatie is een fundament van wetenschap en
daarmee van Open Science.

(Her)gebruik is een essentieel element van
Open Science en vergt maximale publieke
toegang tot data. Toegangsbeperkingen kunnen
echter voortvloeien uit een (tijdelijk) embargo
ten gunste van de oorspronkelijke onderzoeker
en uit bijvoorbeeld privacybeperking voor het
gebruik van data.

Afhankelijk van het doel van de verificatie
moeten ten minste de reviewers van een
ingediend artikel of de vertegenwoordigers van
een integriteitscommissie toegang tot het
replication package krijgen.
Over het hierboven genoemde "minimum aan
tijd en handelen" wordt verschillend gedacht. In
het algemeen lijkt het als aanvaardbaar te
worden beschouwd dat verificatie van onderzoek
tijd en moeite vergt om de data te "retrieven",
bijvoorbeeld van een back-up op tape.

Tijdsinvestering en moeite om toegang te
krijgen worden als belemmering voor
(her)gebruik ervaren.

V

Alle data die ten grondslag liggen aan
publicaties zijn in het replication package
opgenomen.

Alle zinvolle data komen in aanmerking voor
hergebruik, dus ook data die niet tot publicatie
leiden, waaronder tussenversies of data die
leiden tot nulresultaten, passen in het
replication package.

V

Verificatie is slechts mogelijk als de data voor
anderen vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk
zijn.

De data moeten niet alleen voor anderen
vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk zijn, maar
ook interoperabel; dit laatste betekent dat ze
met andere data gecombineerd kunnen worden.

V
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Daarnaast vragen steeds meer vakgebieden om
geautomatiseerde toegang tot data, onder
andere via FAIR xxii metadata.

Bijlage 5: Spitsbergen-expeditie profiteert van veertig jaar oude gegevens
De SEES.NL Netherlands Scientific Expedition Edgeøa Spitsbergen heeft van 19-28 augustus 2015
plaatsgevonden en was een geweldig succes. Edgeøya verschijnt voor het eerst in 1614 op een kaart van
Joris Carolus en in 1901 schrijft Martin Conway deze walvisvaarder de ontdekking van dit eiland toe.
Daarmee is dit eiland ontdekt door een Nederlander, maar nooit door een Nederlander geclaimd.

Afbeelding 1 Bron: http://www.sees.nl/index.php?x=6&y=4&z=0

In 1968 vormden Piet Oosterveld, Eric Flipse, Ko de Korte en Paul de Groot de Nederlandse Spitsbergen
Expeditie. De expeditieleden overwinterden op Edgeøya met het doel om gegevens te verzamelen over
ijsberen. Een groot deel van de ecologische gegevens is gepubliceerd in Nederlandstalige verslagen,
maar slechts een klein deel is gepubliceerd in Engelstalige wetenschappelijke literatuur. In de
voorbereiding van de recente expeditie heeft het SEES-team deze gegevens ontsloten en vertaald.
In het gebied is er veel veranderd in de ijssituatie en is het voorjaar aanzienlijk vervroegd. Daarmee zijn
de oude gegevens extra waardevol en werd een nieuwe expeditie wetenschappelijk heel interessant.
Maarten Loonen is als bioloog werkzaam bij interdisciplinaire Arctisch Centrum (RUG). Hij was
organisator van de grootste Nederlandse Poolexpeditie SEES.NL.
Hij vertelt: “Louwrens Hacquebord kwam eerder al op het idee van het boek “Permanence in Diversity”
omdat er nog een paar honderd landschapskaarten van Edgeøya waren, en er nooit een goede
beschrijving was gemaakt. Het is uitgegeven in 2004. In deze bundel zijn mensen toen al gevraagd om
voor een betere ontsluiting van de data hun gegevens in het Engels te presenteren. Het was daarmee al
een mooi voorbeeld van het ontsluiten van oude gegevens.
Piet Oosterveld had zijn arctisch archief overgedaan aan het Arctisch Centrum, waar het in de opslag ligt.
Toen ik het idee voor SEES had, ben ik bij Piet in Zeist langs geweest waar hij een grote opslag had. De
landschapskaart is het bekendst, maar voornamelijk gebaseerd op grote features zoals hoogte et cetera.
Die was daardoor niet geschikt voor hermapping. Maar de vegetatiekaart van Rosenbergdalen uit 1977
(afbeelding 2) was heel nauwkeurig gedocumenteerd en er waren originele verslagen. De soortenlijst was
indrukwekkend. De types zijn destijds met weinig ervaring ingedeeld, maar de onderliggende gegevens
leken prachtig.
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Daarom zijn we teruggaan naar de oude vegetatieplots. Die locaties waren wel ingetekend op de kaart,
maar toentertijd niet gemarkeerd of van coördinaten voorzien. Ik heb een gedetailleerde luchtfoto
gekocht. Frits Steenhuisen heeft de kaart eroverheen gelegd (klopte mooi) en de GPS-locaties van de
vegetatiebeschrijvingen bepaald (afbeelding 3).

Afbeelding 2 Vegetatiekaart Rosenbergdalen uit 1977, zie http://sees.nl/index.php?nr=59

Afbeelding 3 Vegetatiekaart uit 1977 afgebeeld op recente luchtfoto
Tijdens SEES dit jaar hebben we op 31 GPS-locaties de vegetatiebeschrijvingen overnieuw gemaakt en in
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een gebied van 20 meter rond iedere plek een soortenlijst gemaakt. De veranderingen waren op enkele
locaties erg groot waarbij we nu denken dat het vegetatiedek aan het schuiven is gegaan, doordat de
bovenste laag van de permafrost nu ’s zomers dieper is komen te liggen door klimaatopwarming. Nu zijn
we nog op zoek naar permafrostmetingen uit die tijd in het archief. Die hebben we in ieder geval
overnieuw gedaan en volgens de mondelinge overlevering van een van de expeditiegangers uit 1977 ligt
het ijs nu 20 cm dieper.”
Dick van der Kroef, waarnemend directeur NWO Aard- en Levenswetenschappen, is enthousiast over de
waarde van de oude pooldata die in de SEES-expeditie zijn gebruikt: “Dit verhaal illustreert hoe er in
stappen gesprokkeld is om oude data bijeen te vergaren en dus ook hoe een nog beter beheer en
bewaren van data had kunnen helpen bij de voorbereiding van de SEES-expeditie. Mijns inziens zit er
heel veel in dit verhaal om de waarde én de problemen voor goed datamanagement te illustreren. Hier
was veel data bijna verloren gegaan en is bestaande data eerst weer bewerkt om deze goed te
ontsluiten. Ik ben blij dat NWO hieraan heeft kunnen bijdragen.”
Bovendien zijn de resultaten van de expeditie ook van maatschappelijk belang, getuige de uitnodiging
van de Tweede Kamer aan zes expeditieleden voor een wetenschappelijke lunchbijeenkomst over
klimaatverandering in de Noordpoolregio op 12 november 2015.

Deze data story met het kaartmateriaal is aangedragen door de heren Loonen en Van der Kroef. Meer
informatie over Edgeøya is te vinden op http://sees.nl/ en in [Boschman and Hacquebord, 2004].
Andere data stories – zowel good als bad practices – zijn te vinden op
http://datastories.jiscinvolve.org/wp/ en https://notebooks.dataone.org/data-stories/.
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Bijlage 6: Samenstelling van klankbordgroep en contactgroep
Bij het ontwikkelen van deze conceptbeleidsnotitie is dankbaar gebruik gemaakt van discussie met en
commentaar van vertegenwoordigers van alle NWO-instituten en van verwante organisaties.
Klankbordgroep
Dr. Bela Mulder (AMOLF)
Dr. Jacco van Ossenbruggen (CWI)
Dr. Ingrid Dillo (DANS)
Drs. Margreet Bouma (Ministerie van OCenW)
Drs. Taco de Bruin (NIOZ)
Dr. Scott Lusher (NLeSC)
Erik van Aert, Msc. (NWO)
Contactgroep NWO-instituten
Dr. Femius Koenderink (AMOLF, mede namens ARCNL)
Dr. Hanno Holties (ASTRON)
Dr. Marco de Vos (ASTRON)
Dr. Han La Poutré (CWI)
Dr. Vera Sarkol (CWI)
Dr. Egbert Westerhof (DIFFER)
Dr. Jeff Templon (Nikhef)
Drs. Taco de Bruin (NIOZ)
Dr. Stijn Ruiter (NSCR)
Dhr. Ho-Young Wisselink (NSCR)
Dr. Hans Bloemen (SRON)
NWO-BOO
Mr. Miriam Roelofs (coördinator van dit traject)
Drs. Raymond Schorno
Drs. Patricia Vogel
Redactie
Dr. Marjan Grootveld (DANS)
Mr. Miriam Roelofs (NWO)
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