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Inleiding	Voorlopige	Regeling	

Datamanagement	Universiteit	Leiden		 	 	

Het onderwerp datamanagement is zeer actueel. Toenemende eisen van externe partijen als 

subsidieverstrekkers, maar ook de veranderende aard van (een deel van) het wetenschappelijk 

onderzoek maken het essentieel dat de universiteit beleid ontwikkelt met betrekking tot het 

beheren, bewaren en ter beschikking stellen van onderzoeksdata. Hierbij vindt u de Voorlopige 

Regeling Datamanagement. De regeling is om twee redenen voorlopig: 

1. De buitenwereld is op dit vlak zeer sterk in beweging en de eisen van externe partijen zijn 

nog niet volledig uitgekristalliseerd. 

2. De verantwoordelijkheid voor de nadere uitwerking van het beleid zal worden belegd bij de 

faculteiten en instituten (waarover hieronder meer). Bij die uitwerking zullen wellicht 

knelpunten aan het licht komen die aanpassingen in de voorlopige regeling nodig maken. 

 

Externe eisen 

In het plan van aanpak datamanagement
1
 is het doel van de Voorlopige Regeling als volgt verwoord: 

“Het doel is niet om een allesomvattend datamanagementbeleid op te stellen, maar om onze 

onderzoekers in staat te stellen aantoonbaar verantwoord met data om te gaan en te voldoen aan de 

eisen die door externe partijen hieraan worden gesteld.” Hieronder staat kort weergegeven welke 

eisen op dit moment gesteld worden door NWO, door de Europese Commissie in het kader van 

Horizon 2020, en door het Standaard Evaluatie Protocol voor onderzoeksvisitaties (SEP). 

NWO 

Sinds 1 januari 2015 loopt bij NWO een pilot datamanagement. De achterliggende motivatie is het zo 

veel mogelijk toegankelijk en herbruikbaar maken van de data die voortkomen uit NWO-gefinancierd 

onderzoek. NWO zegt zelf: “NWO wil datamanagement verder brengen en gebruikt de input uit deze 

pilot als basis voor doorontwikkeling van beleid en procedures.”  

Binnen de pilot wordt van aanvragers verwacht dat zij in de onderzoeksaanvraag vier vragen over 

datamanagement beantwoorden (datamanagementparagraaf): 

1. Worden er data verzameld of gegenereerd die voor hergebruik geschikt zijn? 

Ja: beantwoord dan vraag 2 t/m 4.  

Nee: licht dan toe waarom het onderzoek niet leidt tot herbruikbare data, of tot data die niet 

kunnen worden opgeslagen of om andere redenen niet relevant zijn voor hergebruik.  

2. Waar worden de data gedurende het onderzoek opgeslagen? 

3. Hoe worden de data na afloop van het project voor de lange termijn opgeslagen en voor 

hergebruik beschikbaar gesteld voor derden? Voor wie zijn de data toegankelijk? 

                                                           
1
 Plan van aanpak datamanagement, geaccordeerd door het Bestuursberaad op 10-09-2014. 
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4. Welke voorzieningen (ICT, (beveiligd) archief, koelkasten of juridische expertise) zijn naar 

verwachting nodig voor de opslag van data gedurende het onderzoek en na het onderzoek? 

Zijn deze beschikbaar? 

Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker deze paragraaf uit te werken in een 

datamanagementplan. Het project kan van start gaan zodra het datamanagementplan is 

goedgekeurd door NWO. De inhoud van de datamanagementparagraaf is (nog) niet van invloed op 

de beslissing om een aanvraag al dan niet toe te kennen; het gaat NWO op dit moment om de 

bewustwording. De kosten voor datamanagement zijn subsidiabel en kunnen dus opgevoerd worden 

in de projectbegroting. 

De pilot heeft betrekking op de volgende NWO-instrumenten: 

• FOM projectruimte (gebied Natuurkunde) 

• Fonds voor Nieuwe Chemische Instrumenten (Chemische Wetenschappen)  

• HTM-call (high tech materialen) (STW)  

• Innovatieve Publiek-Private Samenwerking in ICT (Exacte Wetenschappen)  

• Onderzoekstalent (MaGW)  

• Urbanising Deltas of the World of Security and the Rule of Law (WOTRO)  

• Vici (NWO-breed) 

• Vrije competitie (ALW) 

Het volledige beleid van NWO is te vinden in bijlage 1. 

Horizon 2020 

In voorstellen die in het kader van Horizon 2020 worden ingediend, moet “waar relevant” een aantal 

vragen over datamanagement beantwoord worden: 

• What types of data will the project generate/collect? 

• What standards will be used? 

• How will this data be exploited and/or shared/made accessible for verification and re-use? If 

data cannot be made available, explain why. 

• How will this data be curated and preserved? 

Daarnaast loopt er binnen een aantal specifieke onderdelen van Horizon 2020 sinds begin 2014 een 

Open Research Data Pilot. Onderzoekers die binnen deze onderdelen een aanvraag indienen, moeten 

in de aanvraag hun plannen op het gebied van datamanagement kort toelichten in een 

dataparagraaf. Bij honorering van de aanvraag moet er een datamanagementplan opgesteld worden. 

In de Model Grant Agreement staan de volgende uitgangspunten hiervoor genoemd: 

Regarding the digital research data generated in the project (‘data’), the beneficiairies must deposit 

in a research data repository and take measures to make it possible for third parties to access, mine, 

exploit, reproduce and disseminate – free of charge for any user – the following: 

• the data, including associated metadata, needed to validate the results presented in scientific 

publications as soon as possible; 
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• other data, including associated metadata, as specified and within the deadlines laid down in 

the data management plan. 

Het volledige beleid van Horizon 2020 is te vinden als bijlage 2. 

Standaard Evaluatie Protocol 

Elke onderzoekseenheid moet in de zelfstudie voor een onderzoeksevaluatie aangeven “how the unit 

deals with and stores raw and processed data.” Dit vormt onderdeel van de reflectie op het 

onderwerp wetenschappelijke integriteit die de onderzoekseenheid moet schrijven. 

 

Stand van zaken binnen de universiteit [per 17-03-2015] 

Alle faculteiten zijn bezig met een pilot op het gebied van datamanagement of hebben deze 

inmiddels afgerond. Het LUMC heeft een omvangrijke Strategiestudie Research ICT uitgevoerd, 

gebaseerd op zes thema’s: 

• Integratie van zorg en onderzoek. 

• Good research Practice / data-analyse en data-stewardship. 

• Organisatie, toegang tot kennis, support en regie. 

• Bestuurlijke kaders voor lokale en landelijke voorzieningen. 

• ICT infrastructuur. 

• Data ontsluiting. 

In de eindrapportage van de strategiestudie wordt een groot aantal projecten voorgesteld op het 

gebied van ICT en onderzoek. Beleid, ondersteuning en voorzieningen voor datamanagement 

vormen hier een onderdeel van. Op dit moment is men bezig met de prioritering van de lijst van 

projecten. 

De Faculteit der Archeologie heeft in 2014 een facultair datamanagementbeleid opgesteld, waarin de 

archivering van digitale onderzoeksdata in een gespecialiseerd archief verplicht wordt gesteld voor 

alle projecten die zijn gestart in 2014 of later. In het kader van de pilot van de Faculteit Sociale 

Wetenschappen is onder meer het onderzoeksproces binnen de verschillende instituten van de 

faculteit in kaart gebracht. Deze inventarisatie heeft geleid tot een reeks aanbevelingen op het 

niveau van de onderzoeker, het instituut, de faculteit en de universiteit. Het universiteitsbestuur 

wordt onder meer gevraagd zorg te dragen voor het beleid op het gebied van datamanagement, de 

organisatie van de informatievoorziening voor onderzoekers en de benodigde ICT-voorzieningen.   

In de sfeer van ondersteuning en voorzieningen is al een aantal zaken geregeld. Onderzoekers 

kunnen al langere tijd bij de Universiteitsbibliotheek (UBL) en het ISSC terecht voor ondersteuning bij 

hun vragen op het gebied van datamanagement: 

• Het Leiden Research Data Office bestaat uit twee medewerkers van de UBL die zijn opgeleid 

tot data librarian; zij fungeren als vraagbaak voor onderzoekers.  

• In 2012 is de UBL een samenwerkingsverband aangegaan met de archieven van DANS en 

3TU.Datacentrum om Leidse onderzoekers lokaal te ondersteunen bij het duurzaam beheren 

van hun data in een landelijk archief, in een front office/back office model. 
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• De UBL kan voor onderzoekers een Virtual Research Environment (VRE) aanmaken. Een VRE 

biedt onderzoekers de mogelijkheid om online in een beschermde omgeving samen te 

werken en data te delen en kan ook gebruikt worden voor een samenwerkingsproject met 

onderzoekers van andere universiteiten. Data uit de VRE kunnen eenvoudig worden 

overgeheveld naar de archieven van DANS of 3TU.Datacentrum. 

• Het Leiden Research Data Office heeft eigen pagina’s binnen de website van de UBL, waar 

onderzoekers op weg geholpen worden met hun datamanagementvragen. 

• De data librarians kunnen desgevraagd informatiebijeenkomsten of trainingen verzorgen 

voor onderzoekers over datamanagement. 

• Het ISSC biedt verschillende opslagmogelijkheden voor onderzoeksdata en werkt ook samen 

met instituten om tegemoet te komen aan specifieke vragen. 

 

Inrichting van het beleidsproces 

In de Voorlopige Regeling Datamanagement wordt de verantwoordelijkheid voor het verder 

uitwerken van de regeling neergelegd op het niveau van de wetenschappelijke disciplines 

(instituten). De reden hiervoor is het feit dat (inter)nationale afspraken en best practices ook op dit 

niveau ontwikkeld worden (denk bijvoorbeeld aan de internationale sterrenkunde of de Nederlandse 

archeologie). We volgen hiermee ook de onderzoeksfinanciers. NWO merkt in haar beleid op: “NWO 

gaat er in principe vanuit dat er binnen de verschillende vakgebieden een breed gedragen opvatting 

bestaat over welke data relevant zijn om op te slaan voor hergebruik.” Ook Horizon 2020 verwijst 

naar de disciplines als het gaat over standaarden met betrekking tot datamanagement.  

De faculteitsbesturen wordt gevraagd om een nadere uitwerking van de regeling bij de eigen 

instituten te coördineren. Het is hierbij aan het faculteitsbestuur om te bepalen of elk instituut een 

eigen beleidsinvulling dient te ontwikkelen, of dat hierbij clusters van instituten kunnen worden 

gevormd met eenzelfde beleid. Het ligt voor de hand dat in een later stadium ook de handhaving van 

het datamanagementbeleid bij het faculteitsbestuur belegd zal worden. 

De faculteitsbesturen wordt gevraagd om in september 2015 formeel te rapporteren aan het College 

van Bestuur over de omzetting van de voorlopige regeling in facultair en instituutsbeleid. De 

bevindingen van faculteiten en instituten kunnen vervolgens leiden tot aanpassingen in de regeling; 

de bedoeling is dat het beleid in een iteratief proces wordt ontwikkeld.  

De Voorlopige Regeling Datamanagement is veelomvattend en zal niet van vandaag op morgen 

volledig in praktijk kunnen worden gebracht. We zetten hier nadrukkelijk in op een groeitraject: er is 

een implementatietermijn van drie jaar voorzien in de regeling. Tijdens deze periode zullen de 

faculteiten en instituten uiteraard ondersteund worden door de betrokken diensten (UBL, ISSC) bij de 

implementatie van het beleid. 

Het bestuur van NWO heeft aangegeven in overleg te willen treden met de universiteiten over de 

werkbaarheid van het NWO-datamanagementbeleid. Het College van Bestuur zal de ervaringen die 

binnen de universiteit opgedaan worden met datamanagementeisen gebruiken als basis voor dit 

gesprek.  
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Voorlopige	Regeling	Datamanagement	

Universiteit	Leiden	

Aandachtspunten en toelichtingen bij de voorgestelde bepalingen zijn schuin gedrukt. 

A.  Definities en uitgangspunten 

1. Onder onderzoeksdata wordt verstaan: alle gegevens die worden verzameld en 

gegenereerd tijdens wetenschappelijk onderzoek. 

Hieronder vallen ook de gegevens die worden verkregen door bewerking en analyse van 

(ruwe) onderzoeksdata. We volgen hiermee NWO, dat stelt “wij verstaan onder ‘data’ zowel 

verzamelde, onbewerkte data alsook geanalyseerde, gegenereerde data”. 

Dit uitgangspunt betekent niet dat alle data ook moeten worden opgeslagen.De beslissing 

over welke data al dan niet op te slaan wordt neergelegd op het niveau van de instituten (zie 

bepaling 14). 

 

2. Dit beleid is van toepassing op alle digitale en niet-digitale onderzoeksdata. 

Hiermee volgen we het beleid van NWO. Bij niet-digitale data kan bijvoorbeeld gedacht 

worden aan opgeslagen biomateriaal, geluidsopnames, papieren vragenlijsten en papieren 

labjournaals.  

	

Voorafgaand aan het onderzoek  

3. Voor de start van de dataverzameling van een onderzoeksproject moet een 

datamanagementplan (DMP) worden opgesteld. In het DMP wordt het 

datamanagementbeleid van het onderzoeksinstituut (zie punt 15) specifiek uitgewerkt 

voor het desbetreffende onderzoeksproject.  

 

Tijdens het onderzoek  

4. Gedurende het onderzoek moeten onderzoeksdata veilig worden opgeslagen, hetgeen 

betekent dat de integriteit, beschikbaarheid en – indien vereist - vertrouwelijkheid van de 

data gegarandeerd moeten blijven. 

Let op: na afloop van het onderzoek moeten de onderzoeksdata duurzaam worden 

opgeslagen in combinatie met de metadata, software en overige documentatie die nodig zijn 

voor hergebruik (punt 6). Dit moet ook tijdens het onderzoek in het oog gehouden worden, 

bijvoorbeeld omdat het veelal onmogelijk zal zijn om na het onderzoek alle data op een goede 

manier te voorzien van metadata. 
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Na	afloop	van	het	onderzoek	

5. Onderzoeksdata moeten op een zodanige manier worden beheerd dat zij ten laatste  

- op het moment van de laatste publicatie voortkomend uit het onderzoek, of  

- op het moment van het formeel afsluiten van het onderzoeksproject 

ten minste vindbaar, toegankelijk, begrijpelijk, herbruikbaar en duurzaam opgeslagen zijn. 

We noemen hier twee momenten, omdat niet elk onderzoek wordt afgesloten met een 

publicatie. Toch is het ook dan van belang dat de onderzoeksdata worden opgeslagen en 

terugvindbaar zijn. Extern gefinancierde onderzoeksprojecten zullen in de regel formeel 

worden afgerond bij de financieel-administratieve afsluiting. 

Een uitleg over de gebruikte criteria: 

- Vindbaar  

De data moeten vindbaar zijn voor andere onderzoekers en betrokkenen. De 

vindbaarheid wordt bevorderd door de data te deponeren in een (vakspecifiek) data-

archief of repository. De gegevens over de data (metadata) zijn dan op een 

gestandaardiseerde manier geregistreerd en vindbaar, ook voor zoekmachines. De 

vindbaarheid in de toekomst wordt gegarandeerd  door aan de data een persistent 

identifier toe te kennen. Een veel gebruikte identifier voor data is DOI (digital object 

identifier). Een DOI wordt toegekend door een data-archief of –uitgever en is een uniek 

nummer van een digitaal object, in dit geval een dataset. Een toegekende DOI blijft 

hetzelfde, ook als de plaats van de dataset (URL) verandert. Een DOI of andere persistent 

identifier wordt gebruikt  om de dataset te citeren of om er naar te verwijzen. 

- Toegankelijk: 

Toegankelijkheid van data betekent niet per definitie dat de data direct volledig openbaar 

gemaakt moeten worden. In sommige gevallen zullen de data bijvoorbeeld voor 

verificatie toegankelijk gemaakt moeten worden voor een subsidieverstrekker of 

tijdschrift, maar blijven ze voor de brede buitenwereld ontoegankelijk. Bij 

privacygevoelige data zal volledige openbaarheid nooit een optie zijn. Onderzoeksdata 

kunnen onder embargo worden opgeslagen: alleen degene die de data heeft 

gedeponeerd heeft toegang. De duur van het embargo wordt in overleg met het data-

archief vastgelegd. Een andere mogelijkheid is om alleen toegang te verlenen als daartoe 

een verzoek wordt ingediend aan de onderzoeker. Deze weet wie zijn data raadpleegt en 

maakt afspraken over het (her)gebruik ervan.  NB: Als ervoor wordt gekozen om de 

toegang tot de data te beperken, is het wel noodzakelijk dat de metadata (omschrijving 

van de data) vindbaar zijn. 

- Begrijpelijk  

De data moeten op een zodanige manier beschreven zijn met behulp van metadata en 

eventueel aanvullende documentatie dat ook andere onderzoekers de data kunnen 

begrijpen en gebruiken. 

- Herbruikbaar 

Dit criterium wordt uitgewerkt onder punt 6. 

- Duurzaam opgeslagen 

Dit criterium wordt uitgewerkt onder punt 7. 

 



Vastgesteld door College van Bestuur, 17-03-2015                                                                                       7 

 

6. Onderzoeksdata moeten worden opgeslagen in combinatie met de metadata, overige 

documentatie en eventueel de software(versie) die noodzakelijk zijn voor potentieel 

hergebruik van de data. 

Onderzoeksdata moeten op een zodanige manier worden opgeslagen dat ze onafhankelijk 

zijn van de onderliggende apparatuur/hardware, zoals  microscopen, scanners of 

opnameapparatuur. Waar mogelijk wordt gekozen voor duurzame bestandsformaten die 

door data-archieven worden ondersteund.  In sommige gevallen kan opslag van hardware 

overwogen worden; denk bijvoorbeeld aan software die alleen compatibel is met een 

verouderd computer operating system. Hierbij moet wel de kosten/baten verhouding in de 

gaten gehouden worden.  

 

7. Na afloop van het onderzoek moeten onderzoeksdata veilig en duurzaam worden 

opgeslagen, hetgeen betekent dat de integriteit, beschikbaarheid en – indien vereist - 

vertrouwelijkheid van de data gegarandeerd moeten blijven. De dataopslag dient plaats te 

vinden volgens internationaal geldende richtlijnen. Dit kan voor digitale data worden 

gerealiseerd door de data op te slaan in een Trusted Digital Repository (een ‘online depot’). 

Niet-digitale onderzoeksdata moeten worden opgeslagen volgens de gebruikelijke 

standaarden in de discipline. 

Een Trusted Digital Repository beschikt over apparatuur en programmatuur (hardware en 

software) voor de duurzame en betrouwbare bewaring van digitale informatie. Deze 

voorziening moet zijn ingebed in een organisatie die betrouwbaar is en bijvoorbeeld beschikt 

over een missie voor de lange termijn en lange termijnfinanciering. 

Er zijn drie internationaal gangbare standaarden voor Trusted Digital Repositories en de 

manier waarop zij digitale data duurzaam opslaan. In volgorde van oplopende eisen aan de 

betrouwbaarheid zijn dat: het Data Seal of Approval
2
 , het Nestor Seal

3
 (ook bekend als DIN 

31644) en de RAC-standaarden
4
 (ook bekend als ISO 16363). Op dit moment is dataopslag bij 

een repository met een Data Seal of Approval (de laagste categorie) afdoende voor NWO en 

Horizon 2020. 

Het verdient aanbeveling om niet-digitale data zo veel mogelijk te digitaliseren voor 

duurzame opslag. 

 

8. De minimale bewaartermijn van onderzoeksdata is tien jaar. 

Hiermee volgen we de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU 

(versie 2014). 

 

B. Verantwoordelijkheden 

9. De wetenschappelijk directeur is eindverantwoordelijk voor het datamanagement binnen 

de onderzoeksprojecten van het instituut. 

                                                           
2
 http://www.datasealofapproval.org  

3
 http://www.langzeitarchivierung.de/Subsites/nestor/EN/nestor-Siegel/siegel_node.html  

4
 http://wiki.digitalrepositoryauditandcertification.org/bin/view 
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Dit betekent dat de wetenschappelijk directeur ook verantwoordelijk is voor het beheer/ de 

opslag van data van een onderzoeksproject waarvan de onderzoekers niet meer werkzaam 

zijn binnen het instituut. Ook is hij verantwoordelijk voor de beslissing om het beheer/de 

opslag van een bepaalde dataset te beëindigen. 

 

10. In het DMP van een onderzoeksproject moet worden vastgelegd hoe de 

verantwoordelijkheden m.b.t. datamanagement belegd zijn. 

Bij veel onderzoeksprojecten zijn meerdere onderzoekers betrokken, bijvoorbeeld 

promovendi, postdocs en leden van de vaste staf. In het DMP wordt vastgelegd wie welke 

verantwoordelijkheid draagt. Speciale aandacht verdienen projecten waarbij onderzoekers 

van meerdere instituten betrokken zijn. Het is belangrijk om ook vast te leggen wat er met de 

data en de verantwoordelijkheid hiervoor zal gebeuren als een van de betrokken 

onderzoekers vertrekt. 

 

11. Alle DMPs moeten centraal binnen het instituut worden opgeslagen, minimaal gedurende 

20 jaar. 

Let op: na het vernietigen van het DMP kan de onderzoeker of het instituut niet meer 

aantonen hoe bepaalde beslissingen m.b.t. het vernietigen van data tot stand zijn gekomen 

(uit het oogpunt van wetenschappelijke integriteit).  

 

12. Op universitair niveau wordt een data protection officer aangewezen, die verantwoordelijk 

is voor de naleving van het beleid m.b.t. veiligheid van onderzoeksgegevens.  

In het kader van Horizon 2020 kan bij honorering van onderzoeksvoorstellen worden 

gevraagd om een verklaring van de data protection officer dat binnen het project de 

‘technical data protection procedures’ nageleefd worden. De data protection officer is 

daarmee verantwoordelijk voor de veiligheid van de onderzoeksgegevens gedurende het 

onderzoek. Op dit moment is er geen officiële functionaris binnen de universiteit die een 

dergelijke verklaring kan afgeven; deze functie moet nog belegd worden. 

 

13. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het bieden van adequate voorzieningen 

en ondersteuning om verantwoord databeheer mogelijk te maken.  

Dit houdt niet in dat alle voorzieningen en ondersteuning per se binnen de universiteit 

aangeboden moeten worden; waar nodig en zinvol kunnen afspraken worden gemaakt met 

(inter)nationale partijen die voorzieningen en/of ondersteuning op het gebied van 

datamanagement aanbieden. 

C.  Uitwerking 

14. Elk instituut werkt het universitaire beleid verder uit. Hierbij worden ten minste 

onderstaande aspecten geadresseerd. Ook afwijkingen van het universitaire beleid worden 

beargumenteerd vastgelegd. 

- Hoe de verantwoordelijkheden met betrekking tot datamanagement binnen het instituut zijn 

belegd; 

- Wat de relevante data zijn om op te slaan, gezien het type onderzoek binnen het instituut; 
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- Hoe tijdens het onderzoek tegemoet gekomen wordt aan de eis dat de integriteit, 

beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van de data gegarandeerd moeten blijven; 

- Hoe na het onderzoek tegemoet gekomen wordt aan de eis dat de data op het moment van 

publicatie van het onderzoek vindbaar, toegankelijk, begrijpelijk, herbruikbaar en duurzaam 

opgeslagen zijn. 

- Een eventuele maximale bewaartermijn van data en DMPs. 

 

15. In het DMP van een onderzoeksproject komen minimaal de volgende aspecten aan de 

orde: 

- Hoe de verantwoordelijkheden met betrekking tot datamanagement binnen het project zijn 

belegd en hoe wordt gehandeld bij het vertrek van (een van de) onderzoeker(s); 

- Type(n) data die worden gegenereerd en verzameld (met format en omvang);  

- Methode(n) van verzamelen of oorsprong van de data (met hard- en software);  

- Standaarden en metadata voor de documentatie van de data (disciplinegericht en/of in lijn 

met de standaarden die zijn opgesteld door het repository waar de data worden 

opgeslagen); 

- Waar de data tijdens het onderzoek worden opgeslagen en hoe de veiligheid en toegang zijn 

georganiseerd;   

- Welke maatregelen worden genomen voor de duurzame opslag van de data en de toegang 

op de lange termijn;  

- Wie er op welk moment toegang heeft tot de data; 

- De omgang met privacygevoelige of anderszins vertrouwelijke data. 

Voor het opstellen van een DMP kan de onderzoeker gebruik maken van de templates die 

subsidieverstrekkers als NWO en de Europese Commissie hanteren. Ook binnen de universiteit 

is een dergelijk template ontwikkeld. In het DMP kan de onderzoeker deels verwijzen naar of 

putten uit het datamanagementbeleid van het eigen instituut. 

 

16. Alle hierboven genoemde bepalingen kennen een implementatietermijn van drie jaar 

vanaf het moment van vaststelling, met uitzondering van de aanstelling van de data 

protection officer.  

Het voorgestelde beleid heeft dermate veel impact dat het niet reëel is om dit op korte 

termijn verplicht in te voeren. Door een implementatieperiode te kiezen maken we ook ruimte 

voor faseverschillen tussen faculteiten en instituten. Dit laat onverlet dat met name 

onderzoekers die subsidieaanvragen willen indienen waarschijnlijk al op korte termijn aan 

een groot deel van dit beleid zullen moeten voldoen. 

 

17. Deze regeling geldt niet met terugwerkende kracht. 

Data verzameld in reeds afgeronde onderzoeksprojecten vallen dus in principe niet onder de 

regeling. Er is hier een grijs gebied als een nieuw project voortbouwt op eerder verzamelde 

data; er zal per geval moeten worden bekeken of het haalbaar is om ook de oude data 

duurzaam op te slaan. 
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Bijlage 1: NWO-beleid mbt datamanagement (afkomstig van de NWO-

website) 

 

Bij goed onderzoek hoort verantwoord datamanagement. Om de data die voortkomen uit NWO-

gefinancierd onderzoek zoveel mogelijk toegankelijk en herbruikbaar maken start NWO op 1 januari 

2015 met een pilot datamanagement. 

Wetenschappers moeten aangeven hoe ze hun onderzoeksdata gaan opslaan, vindbaar maken en 

geschikt gaan maken voor hergebruik. NWO wil datamanagement verder brengen en gebruikt de 

input uit deze pilot als basis voor doorontwikkeling van beleid en procedures. De pilot geldt voor acht 

financieringsrondes, namelijk: 

• FOM projectruimte (N) 

• Fonds voor Nieuwe Chemische Instrumenten (CW)  

• HTM-call (high tech materialen) (STW)  

• Innovatieve Publiek-Private Samenwerking in ICT (EW)  

• Onderzoekstalent (MaGW)  

• Urbanising Deltas of the World of Security and the Rule of Law (WOTRO)  

• Vici  

• Vrije competitie (ALW) 

 

Datamanagementparagraaf en datamanagementplan 

Van onderzoekers wordt verwacht dat zij in de onderzoeksaanvraag vier vragen over 

datamanagement beantwoorden. Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker deze 

paragraaf uit te werken in een datamanagementplan. Uiterlijk 4 maanden na honorering van het 

project moet de onderzoeker de eerste versie van het datamanagementplan hebben ingediend bij 

NWO. NWO keurt het plan zo snel mogelijk goed. Het project kan van start gaan zodra het 

datamanagementplan is goedgekeurd door NWO. Het datamanagementplan kan gedurende het 

onderzoek bijgesteld worden. NWO hanteert voor dit datamanagementplan een format dat zoveel 

mogelijk aansluit op de richtlijnen voor datamanagement van Horizon 2020. 

Beoordeling en financiering 

Gedurende de pilot wordt de datamanagementparagraaf niet meegenomen in de beslissing om een 

aanvraag al of niet toe te kennen. Zowel de referenten als de beoordelingscommissie kunnen wel 

advies geven m.b.t. de datamanagementparagraaf. Na honorering van een aanvraag dient de 

onderzoeker deze paragraaf uit te werken in een datamanagementplan. Daarbij zal de aanvrager het 

advies van de referenten en commissie gebruiken bij het opstellen van dit datamanagementplan. De 

kosten voor datamanagement zijn subsidiabel en kunnen dus opgevoerd worden in de 

projectbegroting. 

Wat verstaat NWO onder data? 

Datamanagement richt zich op de opslag van data gedurende en na het onderzoek. NWO verstaat 

onder ‘data’ zowel verzamelde, onbewerkte data alsook geanalyseerde, gegenereerde data. Hierbij 

zijn alle verschijningsvormen denkbaar; digitaal en niet-digitaal (zoals bijvoorbeeld samples, 
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ingevulde vragenlijsten, geluidsopnames etc). NWO vraagt alleen om opslag van data die relevant zijn 

voor hergebruik. NWO gaat er in principe vanuit dat er binnen de verschillende vakgebieden een 

breed gedragen opvatting bestaat over welke data relevant zijn om op te slaan voor hergebruik. 

 

Het belang en de waarde van hergebruik enerzijds en de kosten en haalbaarheid van dataopslag 

anderzijds dienen in redelijke verhouding tot elkaar te staan en zijn van invloed op de omvang van de 

te bewaren data. Niet ieder onderzoek levert herbruikbare data op. 

Vormen van opslag 

Tijdens het onderzoek geeft NWO er de voorkeur aan dat digitale data worden opgeslagen op een 

veilige plek maar wel toegankelijk voor anderen met toestemming van de onderzoeker. Na het 

onderzoek worden de data bij voorkeur gearchiveerd bij een (inter)nationale data repository. 

Wanneer dit niet mogelijk is, dienen de data te worden gearchiveerd door de institutionele 

repository. Vertrouwelijke, privacy- of concurrentiegevoelige data vragen wellicht speciale vormen 

van opslag of beperkte toegang. Het uitsluitend opslaan van data op computers of externe media 

(bijv. USB stick, CD, DVD of harddiscs) is in het algemeen riskant en kan daarom in principe door 

NWO niet worden goedgekeurd. 

 

Breed overleg datamanagement 

NWO voert frequent overleg met kennisinstellingen, bibliotheken, data-archieven en overige 

stakeholders over datamanagement. In 2014 zijn in meerdere landelijke bijeenkomsten vragen 

behandeld zoals: waarmee confronteert NWO onderzoekers eigenlijk als datamanagement wordt 

ingevoerd; kunnen aanvragers voldoen aan dergelijke eisen; zijn de universiteiten, hun bibliotheken 

en overige data-archieven zo ver dat zij datamanagement al faciliteren? 

 

Behalve een antwoord vinden op praktische vragen wil NWO ook bijdragen aan meer samenhang in 

het landschap van organisaties en initiatieven voor toegang tot en opslag van onderzoeksdata, en 

aan informatie-uitwisseling over de vele onderwerpen die daarmee verband houden. Er is het breed 

gedragen inzicht dat met meerdere stakeholders moet worden samengewerkt aan oplossingen van 

problemen en ontwikkelingen rondom datamanagement. 
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Introduction 

In Horizon 2020 a limited pilot action on open access to research data will be 
implemented.1 Participating projects will be required to develop a Data Management Plan 
(DMP), in which they will specify what data will be open.  

This document provides guidelines for data management in Horizon 2020 and is addressed 
to applicants and beneficiaries of projects under the Framework Programme.2 These 
guidelines are intended to give them indications on how they can comply with their 
responsibilities regarding research data quality, sharing and security. 

Proposal submission and evaluation 

All project proposals submitted to "Research and Innovation actions" as well as "Innovation 
actions" include a section on research data management which is evaluated under the criterion 
'Impact'.  Where relevant, applicants must provide a short, general outline of their policy for 
data management, including the following issues: 

o What types of data will the project generate/collect? 

o What standards will be used? 

o How will this data be exploited and/or shared/made accessible for verification and re-
use? If data cannot be made available, explain why. 

o How will this data be curated and preserved?   

The described policy should reflect the current state of consortium agreements regarding data 
management and be consistent with those referring to exploitation and protection of results. 
Please refer to the proposal Template B for structure and additional instructions. 

The data management section can be considered also as a checklist for the future and as a 
reference for the resource and budget allocations related to data management. 

                                                           
1 See the Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020. The scope of 
Pilot is also indicated in the introduction to the Horizon 2020 Work Programme. The Pilot on Open Research 
Data will be monitored throughout Horizon 2020 with a view to further developing EC policy on open research. 

2 Additional policy background on research data management is available in the G8 Science Ministers Statement 
on 12 June 2013, https://www.gov.uk/government/news/g8-science-ministers-statement. Research data 
management is relevant e.g. for the principle adopted in the statement: " Open scientific research data should be 
easily discoverable, accessible, assessable, intelligible, useable, and wherever possible interoperable to specific 
quality standards". 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
https://www.gov.uk/government/news/g8-science-ministers-statement
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Data Management Plans (DMPs) are introduced in the Horizon 2020 Work Programme for 
2014-15: 

A further new element in Horizon 2020 is the use of Data Management Plans (DMPs) 
detailing what data the project will generate, whether and how it will be exploited or 
made accessible for verification and re-use, and how it will be curated and preserved. 
The use of a Data Management Plan is required for projects participating in the Open 
Research Data Pilot. Other projects are invited to submit a Data Management Plan if 
relevant for their planned research.   

A detailed description and scope of the Open Research Data Pilot requirements is provided on 
the Participants Portal.  

Projects taking part in the Pilot on Open Research Data are required to provide a first version 
of the DMP as an early deliverable within the first six months of the project. Projects 
participating in the pilot as well as projects who submit a DMP on a voluntary basis because it 
is relevant to their research should ensure that this deliverable is mentioned in the proposal. 
Since DMPs are expected to mature during the project, more developed versions of the plan 
can be included as additional deliverables at later stages. The purpose of the DMP is to 
support the data management life cycle for all data that will be collected, processed or 
generated by the project. 

Grant agreement / Pilot on Open Research Data in Horizon 2020 

References to research data management are included in Article 29.3 of the Model Grant 
Agreement (article applied to all projects participating in the Pilot on Open Research Data in 
Horizon 2020). 

Regarding the digital research data generated in the action (‘data’), the beneficiaries 
must: 

(a) deposit in a research data repository and take measures to make it possible for 
third parties to access, mine, exploit, reproduce and disseminate — free of charge for 
any user — the following: 

 (i) the data, including associated metadata, needed to validate the results 
presented in scientific publications as soon as possible; 

 (ii) other data, including associated metadata, as specified and within the 
deadlines laid down in the data management plan (see Annex I); 

A DMP as a document outlining how research data will be handled during a research project, 
and after it is completed, is very important in all aspects for projects participating in the 
Horizon 2020 Open Research Data Pilot as well as almost any other research project. 
Especially where the project participates in the Pilot it should always include clear 
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descriptions and rationale for the access regimes that are foreseen for collected data sets. This 
principle is further clarified in the following paragraph of the Model Grant Agreement: 

As an exception, the beneficiaries do not have to ensure open access to specific parts 
of their research data if the achievement of the action's main objective, as described in 
Annex I, would be jeopardised by making those specific parts of the research data 
openly accessible. In this case, the data management plan must contain the reasons 
for not giving access. 

 

Project reviews 

A DMP describes the data management life cycle for all data sets that will be collected, 
processed or generated by the research project. It is a document outlining how research data 
will be handled during a research project, and even after the project is completed, describing 
what data will be collected, processed or generated and following what methodology and 
standards, whether and how this data will be shared and/or made open, and how it will be 
curated and preserved. The DMP is not a fixed document; it evolves and gains more precision 
and substance during the lifespan of the project.  

The first version of the DMP is expected to be delivered within the first 6 months of the 
project. This DMP deliverable should be in compliance with the template provided by the 
Commission (see Annex 1 to this document). More elaborated versions of the DMP can be 
delivered at later stages of the project. The DMP would need to be updated at least by the 
mid-term and final review to fine-tune it to the data generated and the uses identified by the 
consortium since not all data or potential uses are clear from the start. New versions of the 
DMP should be created whenever important changes to the project occur due to inclusion of 
new data sets, changes in consortium policies or external factors. Suggestions for additional 
information in these more elaborated versions are provided below in Annex 2. 

Support on research data management for projects funded under Horizon 2020 is planned 
through projects funded under the Research Infrastructures Work Programme 2014-15 (call 3 
e-Infrastructures). Exact plans for service delivery will be available in the Participants Portal 
by end of 2014. Full support services support is expected to be available latest in 2015 and 
coordinated with similar national initiatives. These services will be available only to research 
projects funded under Horizon 2020, with preference to those participating in the Open 
Research Data Pilot. 
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Annex 1: Data Management Plan (DMP) template 

The purpose of the Data Management Plan (DMP) is to provide an analysis of the main 
elements of the data management policy that will be used by the applicants with regard to all 
the datasets that will be generated by the project. 

The DMP is not a fixed document, but evolves during the lifespan of the project. 

The DMP should address the points below on a dataset by dataset basis and should reflect the 
current status of reflection within the consortium about the data that will be produced.  

• Data set reference and name 

Identifier for the data set to be produced. 

• Data set description 

Description of the data that will be generated or collected, its origin (in case it is 
collected), nature and scale and to whom it could be useful, and whether it underpins a 
scientific publication. Information on the existence (or not) of similar data and the 
possibilities for integration and reuse. 

• Standards and metadata 

Reference to existing suitable standards of the discipline. If these do not exist, an outline 
on how and what metadata will be created. 

• Data sharing 

Description of how data will be shared, including access procedures, embargo periods (if 
any), outlines of technical mechanisms for dissemination and necessary software and 
other tools for enabling re-use, and definition of whether access will be widely open or 
restricted to specific groups. Identification of the repository where data will be stored, if 
already existing and identified, indicating in particular the type of repository (institutional, 
standard repository for the discipline, etc.). 

In case the dataset cannot be shared, the reasons for this should be mentioned (e.g. ethical, 
rules of personal data, intellectual property, commercial, privacy-related, security-related). 

• Archiving and preservation (including storage and backup) 

Description of the procedures that will be put in place for long-term preservation of the 
data. Indication of how long the data should be preserved, what is its approximated end 
volume, what the associated costs are and how these are planned to be covered. 
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Annex 2: Additional guidance for Data Management Plans 

This can be applied to any project that produces, collects or processes research data, and is 
included here as reference for elaborating DMPs in Horizon 2020 projects. This guide is 
structures as a series of questions that should be ideally clarified for all datasets produced in 
the project. 

Scientific research data should be easily  

1. Discoverable  

a. DMP question: are the data and associated software produced and/or used in the 
project discoverable (and readily located), identifiable by means of a standard 
identification mechanism (e.g. Digital Object Identifier)? 

2. Accessible 

a. DMP question: are the data and associated software produced and/or used in the 
project accessible and in what modalities, scope, licenses (e.g. licencing framework 
for research and education, embargo periods, commercial exploitation, etc.)? 

3. Assessable and intelligible 

a. DMP question: are the data and associated software produced and/or used in the 
project assessable for and intelligible to third parties in contexts such as scientific 
scrutiny and peer review (e.g. are the minimal datasets handled together with scientific 
papers for the purpose of peer review, are data is provided in a way that judgments can 
be made about their reliability and the competence of those who created them)? 

4. Useable beyond the original purpose for which it was collected 

a. DMP question: are the data and associated software produced and/or used in the 
project useable by third parties even long time after the collection of the data (e.g. is 
the data safely stored in certified repositories for long term preservation and curation; 
is it stored together with the minimum software, metadata and documentation to make 
it useful; is the data useful for the wider public needs and usable for the likely 
purposes of non-specialists)? 

5. Interoperable to specific quality standards 

a. DMP question: are the data and associated software produced and/or used in the 
project interoperable allowing data exchange between researchers, institutions, 
organisations, countries, etc. (e.g. adhering to standards for data annotation, data 
exchange, compliant with available software applications, and allowing re-
combinations with different datasets from different origins)? 
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