NPOS Open Science project
Professionalisering van opleidingen en trainingen van datastewardship in de
context van open science

Experts gezocht voor het NPOS Project Professionalising
Project 2: Training
Ontwikkeling van een goed geannoteerd
en doorzoekbaar overzicht van trainingen
in datastewardship in de context van
open science

Doel

Ontwikkeling van een goed geannoteerd en doorzoekbaar overzicht van trainingen in open science en
datastewardship voor de onderzoekscommunity.

Achtergrond

De competenties en eindtermen uit het ZonMw data stewardship project vormen de basis. In dit NPOS
project, werken we een strategie en ontwerp uit voor een interactieve tool die KSAs (Knowledge, Skills,
Abilities) en Leerdoelen (LO’s: Learning Objectives) voor dataprofessionals verkent, gebaseerd op
vastgestelde matrixen.

Resultaat

Concrete resultaten: - een inventarisatie van bestaande training-gerelateerde bronnen; - een strategie en
een ontwerp voor een interactieve tool voor (self) assessment, het identificeren van gaps en bronnen; identificeren van mogelijke ontwikkelaars/diensten voor een dergelijke tool.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit medewerkers uit WO/HBO, die beslissingen nemen over het portfolio van
trainingen voor dataprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers.

Wij zoeken jou!

Wij zoeken mensen die actief zijn op het gebied van RDM, datastewardship en open science, uit het brede
veld van trainingprofessionals. We zoeken experts uit alle wetenschappelijke domeinen, inclusief
onderzoekers. Ervaring met het ontwikkelen van trainingen wordt zeer gewaardeerd. Ook eindgebruikers
zijn zeer welkom (trainers en/of mensen die training nodig hebben).

Periode

December 2019 - september 2020. Het totaal aantal te besteden uren bespreken we in de Taakgroep. Het is
de bedoeling dat de taakgroep een echt team vormt om de projectresultaten op te leveren, dus je moet
enige ruimte hebben om actief te kunnen bijdragen.

Meer informatie/Meedoen?

Lees het uitgebreide pitchvoorstel (EN), het werkplan (EN) en het ZonMw data stewardship report (EN) voor
meer informative. Voor vragen:neem contact op met Mijke Jetten (m.jetten@ubn.ru.nl), voorzitter van de
taakgroep. Om deel te nemen: stuur een mail naar Ingeborg Verheul (ingeborg.verheul@lcrdm.nl).

