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Datasets
beschikbaar via RUG
onderzoeksdatabase
Sinds 6 december 2017 zijn datasets van RUG- en UMCGonderzoekers zichtbaar via de RUG research portal. Net als
bij publicaties kunnen onderzoekers nu een beschrijving
van hun dataset(s) toevoegen aan Pure en deze daarmee
tonen op de portal en hun persoonlijke pagina. Dat het
tonen van datasets via de RUG onderzoeksdatabase een
mooie stap vooruit is, blijkt uit het verhaal van RUGonderzoeker Martijn Wieling.
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al bestaande datasets worden onderzocht, zoals datasets afkomstig van
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Uiteindelijk is het bij het merendeel van de artikelen wel gelukt de datasets te verkrijgen. Wat
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• Linguistic Data Consortium: w w w. l d c . u p e n n . e d u
• Website Martijn Wieling: w w w. ma r t i j n w i e l i n g . n l
• Wielings strip over zijn onderzoek naar dialecten:
w w w.m art i j nw i e l i n g . n l /s t r i p
• DataverseNL: w w w. r u g . n l /r e s e a r c h /s e a r c h /
researc h-d at a - o f f i c e /f a c i l i t i e s /s t o r a g e /d a t a ve r s e - s t o r a g e
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contact op met de onderzoekers.
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(zoals PLOS) stellen deze vereiste. Data-

Onderzoekers die vragen hebben over

Heeft Wieling zelf al een of meerdere datasets
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DVNL of advies willen over het archiveren
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er gemakkelijk vanuit het artikel naar kan
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Repository en op zijn eigen website. Hij stelt al
zijn materiaal beschikbaar voor hergebruik, zonder verdere voorwaarden. ‘Iedereen mag mijn
datasets hergebruiken, het lijkt me niet nodig

Toestemming geven voor hergebruik (licenties)

om dat er nog eens apart bij te zetten’ [zie kader
Licenties]. Wat betreft Wieling zou het zeker

Als je data beschikbaar stelt voor herge-

De meest gebruikte voorwaarden zijn:

aantrekkelijk zijn als de RUG een faciliteit biedt

bruik, is het aan te raden dit er expliciet bij

• Attribution (CC-BY)

voor het delen en opslaan van onderzoeksdata

vermelden. De ‘hergebruiker’ moet er zeker

Licensees may copy, distribute, display

[zie kader DataverseNL].

van kunnen zijn en desgevraagd kunnen

and perform the work and make deriva-

aantonen dat het hergebruik toegestaan is

tive works and remixes based on it only

en onder welke voorwaarden.

if they give the author or licensor the

Is ondersteuning van de universiteit wat betreft
het delen van data gewenst? De RUG stelt al
een plek beschikbaar waar onderzoekers data
kunnen delen (DataverseNL), maar Wieling

credits (attribution) in the manner specified by these.
• Zero CC0

denkt dat onderzoekers pas daadwerkelijk data

Besides licenses, Creative Commons

gaan delen wanneer je het ze makkelijk maakt.

also offers through CC0 a way to release

Een goede werkwijze zou volgens Wieling kun-

material worldwide into the public do-

nen zijn dat de RUG een plek beschikbaar stelt

main. CC0 is a legal tool for waiving as

waar de onderzoeker zijn of haar data met een

many rights as legally possible.

beschrijving uploadt, waarna de universiteit de
rest regelt. ‘Faciliteer de wetenschapper hierin
zoveel mogelijk’, zegt hij. <
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