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Gelezen
Heiko Tjalsma, Jeroen Rombouts and Annemiek van der Kuil (eds): Selection of Research Data:
Guidelines for appraising and selecting research data, a report by DANS and 3TU.Datacentrum. Utrecht,
Stichting SURF, 2010.
Er zijn algemene richtlijnen opgesteld voor het beoordelen en selecteren van onderzoeksdata om te bewaren.
Die zijn te gebruiken door iedereen die iets met de beoordeling en selectie te maken heeft. Het rapport bevat
de laatste stand van zaken op het gebied van het selecteren van onderzoeksdata, gebaseerd op
literatuuronderzoek, een aantal interviews met belangrijke personen en de ervaringen van DANS en het 3TU
Data centrum. Hoewel onderzoeksgegevens veelal bewaard moeten worden voor gebruik of hergebruik, of ter
validatie van onderzoeksresultaten, geldt dit niet voor alle gegevens. Om te bepalen welke data waardevol zijn
als (bron)materiaal voor onderzoek zijn er een aantal praktische richtlijnen opgesteld en samengebracht in een
checklist.
ww.surffoundation.nl/nl/publicaties/
Martijn de Groot en Marion Wittenberg (eds): Driven by data; Exploring the research horizon.
Amsterdam, Pallas Publications, Amsterdam University Press, 2010; ISBN: 978 90 8555 038 9
On 2 December 2009, the symposium ‘Driven by data’ took place in The Hague to celebrate the anniversaries
of a number of archiving institutions that are now all part of DANS (Data Archiving and Networked Services). It
was a lively meeting, in which attention was paid to various surprising and creative possibilities associated with
the reuse of electronic data. DANS decided to publish this jubilee volume to give a larger public a taste of this
versatility and creativity. The contributions cover topics as diverse as dendrochronology, politics, shipping traffic
history, bird migration, philosophy of science and statistics. This publication can be downloaded free of charge
from the DANS website: www.dans.knaw.nl
Stromen van Kennis. Utrecht, SURFshare, 2011
In deze publicatie geven lectoren, docenten en studenten hun visie op het toegankelijk maken en delen van
onderzoekresultaten van hogescholen. Dit is belangrijk omdat de HBO-raad in 2009 de ‘Berlin Declaration on
Open Access’ heeft getekend. Daarmee geven de hogescholen aan zich te zullen inzetten voor het vrij
beschikbaar stellen van hun onderzoeksresultaten. De behoefte aan vrije toegang tot kennis is groot. Zowel
omdat praktijkgericht onderzoek een directe link heeft met de samenleving, alsook omdat, met de komst van
lectoraten en kenniskringen, hogescholen steeds meer onderzoek doen. Het delen van de stroom kennis die
momenteel vanuit het hbo los komt en waarmee hogescholen zich sterker willen profileren, vraagt om een
gedegen kennisinfrastructuur. SURFfoundation ondersteunt dit proces, onder meer door het helpen realiseren
van repositories, een onmisbaar onderdeel van die infrastructuur.
www.surffoundation.nl/nl/publicaties/
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