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Voortgang landschapsanalyse en training

Data Archiving and Networked Services (DANS-KNAW)



Agenda

Deel 1 - Stand van zaken Landschapsanalyse (Jerry/Maaike)

Deel 2 - Stand van Zaken Training (Cees)



Opdracht

Landschapsanalyse
● Inventarisatie van de huidige data infrastructuren en het soort data van de E-

RIHS.nl partners
● Behoefte-analyse; wat zijn de wensen voor het vinden, delen, archiveren en 

hergebruiken van (analytische)data?

Training
● Training van de E-RIHS.nl partners op het gebied van Research Data Management 

in een brede context. Deze training wordt ingezet met partners van Research Data 
Netherlands (RDNL) met de cursus “Essentials 4 Data Support” en het Netwerk 
Digitaal Erfgoed (NDE) met de cursus “Leren Preserveren”.



Landschapsanalyse - Proces
Achtergrond
● Wat is de huidige infrastructuur van de partners voor het beheren en delen van collectie- en

onderzoeksdata en waar ontbreekt het aan?
● Data afkomstig uit musea en erfgoedinstellingen; universiteiten, archieven en 

natuurwetenschappelijke onderzoeksfaciliteiten
● Het spectrum loopt van beschrijvende kunsthistorische informatie tot analytische ‘big data’

Uitvoering
● Deskresearch (2021)
● Interviews (2021)

○ 14 (aspirant) partners benaderd
○ 12 gesprekken gevoerd

● Enquête (2021/2022)
○ Loopt op dit moment

● Eindrapport (2022)
○ Verwerken data interviews en enquete



Landschapsanalyse - Enquête

Enquête
● Volgt RDM lifecycle 

○ Data creatie, verwerking & analyse, opslag, archivering en publicatie, hergebruik
○ Wat is de huidige situatie en waar is behoefte aan?

● Beleid en ondersteuning voor datamanagement
○ Wat is visie en strategie?
○ Financiele, technische en personele ondersteuning?

● Samenwerking
○ Welke samenwerkingen en welke uitdagingen?

● Wensen en behoeften
○ Wat zou E-RIHS.nl u kunnen bieden?
○ Wat kunt u E-RIHS.nl bieden?

Scan deze QR code om direct naar de 
vragenlijst te gaan!



Landschapsanalyse - Eerste observaties

● Technisch onderzoek wordt steeds meer uitgevoerd (nieuwe dimensie kunsthistorisch 
onderzoek) (veel “ad hoc”)

● Technische onderzoeksdata (en metadata) is groot en groeit enorm
● Beschikbaarstellen van onderzoeksdata is beleid, maar gebeurt in praktijk weinig
● Onderzoek vindt verspreid plaats en is lastig te herenigen (data sharing)
● Grote noodzaak voor data archivering en preservering, maar gebeurt nauwelijks
● Data beschikbaar stellen via (instituuts)repository is in opkomst
● Veel behoefte aan goede oplossingen voor research data management
● Veel beleid, weinig infrastructuur
● Iemand nodig die hier regie in neemt, partijen kijken hierbij naar het E-RIHS netwerk

“De noodzaak is duidelijk en de wil is er, maar praktische invulling is er nog niet”



Vervolgstappen

Vervolgstappen:
● Enquête respons verzamelen
● Verwerken uitkomsten enquête en samenvoegen met 

uitkomsten interviews
● Afronden landschapsanalyse
● Eind rapport opstellen en presenteren (zomer 2022)

Scan deze QR code om direct naar 
de vragenlijst te gaan!



Training



Training als onderdeel van een infrastructuur

“Sneak Preview” 
DANS Data Service 
ontwikkelingen…….

https://dans.knaw.nl/nl/over/strategie/

https://dans.knaw.nl/nl/over/strategie/


Training, achtergrond….

Training van zowel erfgoed (digitale) archiverings kennis als Research 
Data Management vaardigheden, inclusief recente ontwikkelingen 
rond FAIR data en European Open Science Cloud (EOSC)

Doelgroep: gericht op aan E-RIHS NL verbonden data stewards, data 
managers en onderzoekondersteuners van de deelnemende 
organisaties   

Gebaseerd op bestaande trainingsmodules van Research Data 
Netherlands (RDNL) en Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)

2 x blended learning cursus voor ca. 12 deelnemers



Training: combineren van….

Leren Preserveren

Essentials 4 Data SupportOndergebracht bij https://www.vhic.nl)

https://www.vhic.nl


Training, status….

“Traditionele” trainingssessie in oktober/november 2022

Geconcentreerde sessie face to face eind juni/begin juli: 4 dagdelen op 
een rij!

● 29 juni - 1 juli (3 ochtenden): RCE Amersfoort
● Woensdag 6 juli: RCE Ateliergebouw Amsterdam
● Tamara van Zwol (NDE) & Cees Hof (RDNL) coaches
● Verschillende sprekers in overeenstemming met de thema’s & 

leerdoelen
● Registratie in overleg met E-RIHS Stuurgroep



Training, inhoud (waar gaat het eigenlijk over?)

Centraal straat een uit te werken casus per deelnemer of groepje

❏ Terminologie en spraakverwarring

❏ Metadata & preserveren/archiveren/FAIR

❏ Duurzaamheidsbeleid & preserveren/archiveren 

❏ Datamanagement planning

Voorbereiden, zelf uitwerken, presenteren, interactief



Het is een pilot……

Sluit het aan op de E-RIHS behoeften?

Analyse hiaten en niches.

Engels - Nederland (Europese E-RIHS Ambities)?

Balans theorie - praktijk?

Werkt de digitale leeromgeving?

FAIR for TRAINING!



Vragen


