Achtergrondinformatie
Het idee voor deze pitch is ontstaan op de IDCC conference
in februari 2018, na de presentatie van het VS geïnitieerde
Data Curation Network Project. Daar kwamen we tot de
conclusie dat zo’n project voor de Nederlandse situatie
wellicht ook heel gunstig kan zijn. Het proces van het
archiveren van onderzoeksdata en het publiekelijk
beschikbaar maken hiervan, stelt eisen aan het datacuratie
proces. De FAIR Guiding Principles bieden basis criteria voor
(onder andere) datacuratie processen. Echter, op dit moment
is er nog geen duidelijk beeld van het huidige Nederlandse
datacuratie landschap. Met dit project hopen we daar meer
duidelijkheid in te krijgen.

Belang
In Nederland zijn datacuratieprocessen vrij gefragmenteerd
georganiseerd en missen we protocollen die een kader
vormen voor de curatie van data. Bovendien is er mogelijk
een sterke behoefte om een Nederlandse samenwerking
op te zetten ten behoeve van datacuratie, vooral omdat we
(nog) niet kunnen verwachten dat een universiteit of een
onderzoeksorganisatie in-house expertise en vaardigheden in
dit brede veld van disciplinaire datacuratie heeft.

output en deliverables
• De behoeften en mogelijkheden onderzoeken rondom het
opzetten van een Nederlands Data Curatie Netwerk.
• Focus ligt op (1) het in kaart brengen van de huidige kennis
en (2) het opzetten van een inventaris van wensen en
behoeften betreffende datacuratie.
• Het in een latere fase, afhankelijk van de uitkomst van dit
project, ontwikkelen van datacuratiestandaarden.

Voorbeeld van het werkplan

Onderzoek naar het
opzetten van een

nederlands Data
Curatie Netwerk
Duur: 4 maanden
aangezien het proces van het
versturen en ontvangen van
vragenlijsten tijd kost:
eind februari juni 2019

• Het maken van een inventaris van de bestaande kennis
en handelingen, bijvoorbeeld door middel van een
questionnaire.
• Het maken van een inventaris van wensen en behoeften,
bijvoorbeeld via interviews of focus groepen.
• Advies geven rondom haalbaarheid/wenselijkheid van zo’n
netwerk in Nederland. En, als de uitkomst positief is, de
identificatie van wederzijdse kwesties kunnen behandeld
worden in zo’n netwerk, en de omvang van datacuratie in
de volledige data life cycle.

Werkgroepsamenstelling

• Vijf of zes enthousiaste mensen, het liefst met specifieke
interesse in Nederlandse datacuratieprocessen.
• Waar mogelijk nog enkele mensen in een adviserende rol.

Contact
Wil je hieraan meewerken? Neem contact op met Ingeborg
Verheul, ingeborg.verheul@surfsara.nl
Voor meer informatie, neem contact op met: Mijke Jetten,
Maaike Messelink, Tina Reilink & Inge Slouwerhof, Radboud
Universiteit
rdmsupport@ubn.ru.nl; 024 3612863

