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• Het verbeteren van de data-infrastructuur voor alfa- en 
gammawetenschappen

• 2011: Verbreding naar andere wetenschapsgebieden

• Open Access (open als het kan, beschermd als het moet)

• Digitale Duurzaamheid

• DANS is een instituut van de KNAW en NWO

Data Archiving and Networked Services
door data gedreven

http://www.nwo.nl/�
http://www.knaw.nl/�


• EASY- Electronic Archiving System
– archivering van data
– beschikbaarstelling van data
– toegang tot externe collecties

• datacontracten

Data Archiving

https://easy.dans.knaw.nl/dms�


Trusted Digital Repositories

www.datasealofapproval.org

http://www.datasealofapproval.org/�
http://www.datasealofapproval.org/�


R&D projecten (met partners)

Bijvoorbeeld op het gebied van:

• Duurzame formaten

• Persistent Identifiers

• Verrijkte publicaties

• GIS toepassingen

Networked Services 



www.dans.knaw.nl

http://www.dans.knaw.nl/�


Online archiveringssysteem EASY

https://easy.dans.knaw.nl/dms�




Dublin Core metadata















EASY Online analysis tool

http://194.171.144.69/webview/�


DDI gedocumenteerd
(Data Documentation Initiative)

http://www.ddialliance.org/

http://www.ddialliance.org/�


Steinmetz Archief (opgericht in 1964)
• Veel kwantitatieve data (Surveys)

• Tegenwoordig ook kwalitatieve data
– Tekst
– Audio
– Video

Sociaal-wetenschappelijke data bij
DANS



www.getuigenverhalen.nl

http://www.getuigenverhalen.nl/�


www.watveteranenvertellen.nl

http://www.watveteranenvertellen.nl/�


Projecten op het gebied van Verrijkte Publicaties

• Veteran Tapes VP in samenwerking met 
Veteraneneinstituut, KWALON en verschillende onderzoekers

• EJME (Enhanced Journals...Made Easy!) 
http://www.surffoundation.nl/en/projecten/Pages/EJME.aspx

in samenwerking met UU, UVA en AUP

• Dataplus http://www.surffoundation.nl/en/projecten/Pages/Dataplus.aspx

in samenwerking met UvT, Centerdata, Utwente, GESIS

• VP-Cross, bouwdoos voor Verrijkte Publicaties 

http://www.surffoundation.nl/en/projecten/Pages/Veteran-Tapes-VP-Enriched-publication-based-on-multidisciplinary-re-use-of-qualitative-research-files.aspx�
http://www.surffoundation.nl/en/projecten/Pages/EJME.aspx�
http://www.surffoundation.nl/en/projecten/Pages/Dataplus.aspx�
http://alfalablog.huygensinstituut.nl/�


Samenwerking op het gebied van 
toegankelijkheid van data

http://www.surffoundation.nl/nl/themas/openonderzoek/permanentetoegangtotdata/Pages/default.aspx�


Ondersteuning bieden op het gebied van

• Datamanagement

• Keuze metadata (DC, DDI, .....)

• Licenties

• Preferred formats



Podium Plus

Pilotproject
Landelijke samenwerking op het gebied van 

opslag van (en toegang tot) onderzoeksdata

• UB van Utrecht: Dataverse - voor data opslag op korte
en middellange termijn

• DANS: langetermijn opslag



CARDS

• Controlled Access to Research Data Stored 
securely

• ondersteuning bieden aan onderzoekers om
hen te helpen om data op een voor hen 
efficiënte en adequate manier te managen

• Lokale ondersteuning door accountmanagers
van UB’s

• DANS ondersteunt



• CESSDA http://www.cessda.org

Council of European Social Science 

Data Archives

• DARIAH http://www.dariah.eu/

Digital Research Infrastructure for 

the Arts and Humanities

• CLARIN http://www.clarin.eu/

Common Language Resources and 

Technology Infrastructure

Internationale samenwerking

http://www.cessda.org/�
http://www.dariah.eu/�
http://www.clarin.eu/�


Psychologische data
Data - Voer voor psychologen. Archivering, beschikbaarstelling en 

hergebruik van onderzoeksdata in de psychologie. Caroline Voorbrood 
mmv Heleen van Luijn. DANS studies in digital archiving 4. Aksant
Academic Publishers - 2010. ISBN 978-90-5260-374-2. Prijs: gratis

http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/publicaties/dans-studies-digital-archiving-4�


www.narcis.nl

http://www.narcis.nl/�


marion.wittenberg@dans.knaw.nl

www.dans.knaw.nl
Anna van Saksenlaan 10, 2593 HT Den Haag. Postbus 93067, 2509 AB Den Haag.
T 070 3446 484, F 070 3446 482, E info@dans.knaw.nl

Bedankt voor uw aandacht

mailto:marion.wittenberg@dans.knaw.nl�
http://www.dans.knaw.nl/�
mailto:info@dans.knaw.nl�
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