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Van Groen naar Goud
Research Data Management

Het onderwerp ‘Research Data Management’ brengt de academische wereld
op dit moment in beroering. Naast de wetenschappelijke publicaties zelf
willen universiteiten, uitgevers en data repositories ook de onderzoeksdata
hebben waarop al deze mooie publicaties zijn gebaseerd. De onderzoeker
wordt aangespoord zijn data te deponeren. Maar onderzoekers zijn
sceptisch over al deze aandacht en hebberigheid. Vanwaar al die
belangstelling? Hoogste tijd om de zaken rondom het thema ‘research data
management’ eens op een rijtje te zetten en proberen antwoord te geven op
de vraag waar het nu echt om gaat, waarbij het kader is aangegeven door
het College van Bestuur.

Iets meer over Researchdata
Universitair beleid
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Groninger Universiteit heeft daarom besloten zorgvuldig en integer
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www.rug.nl/bibliotheek/services/openaccess/oa-nieuwsbrief/nieuwsbrief_7_open_data_bibliotheek_rug.pdf
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www.rug.nl/research/ggdc/data/10-sector-database
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3

ceesdata.webhosting.rug.nl/tiki-index.php?page=HomePage
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www.lifelines.nl/

de publicatiestrategie.
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Publiceren, zichtbaar maken en
citeren van Research Data

archiveren en zichtbaar maken van data ook
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beeld van toepassing buiten de academische
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niek en infrastructuur voor opslag en manage-

Binnen de Universiteitsbibliotheek is er voor

applicaties ontwikkeld door partijen van diverse
pluimage5.
Voor publicaties wordt Open Access langzaam
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maar zeker de norm6; maar ook onderzoeksdata
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hergebruik. De Europese Unie als onderzoeksfi-
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nancier is in Horizon2020 op dit punt een pilot
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gestart7, in de onderzoeksaanvraag moet dan
onderbouwd worden op welke manier de data
‘open’ beschikbaar worden gesteld.
Vanuit het standpunt van de onderzoeker
bekeken is het archiveren, delen en hergebruik
van research data complex en niet zo voor
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de hand liggend. Specifieke eisen vanuit de
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ten van privacy of concurrentie vormen vaak

www.rug.nl/staff/t.c.folkers/

een belemmering. Daar staat tegenover dat het

Heeft u vragen over Research Data? Bezoek eens de website8, neem contact op met een van de medewerkers die betrokken zijn bij Research Data
of mail met r e s e a r c h d a t a @ r u g . n l
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Voor een overzicht van Geodata: www.geonovum.nl/
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Zie de brief van het College van Bestuur van 17 september 2014 www.rug.nl/bibliotheek/services/openaccess/
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Horizon2020: europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1257_en.htm http://ec.europa.eu/research/participants/data/
ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
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www.rug.nl/bibliotheek/researchdata/
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