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1 Inleiding 

1.1 Open Science en Open Data als drivers van veranderende wetenschap 
Onderzoek houdt zich nog amper aan landsgrenzen. Ook de grenzen tussen wetenschap, maatschappij 
en bedrijfsleven vervagen. Digitalisering is een belangrijke factor die deze veranderingen in gang zet. 
Het schept ook nieuwe mogelijkheden.  Open Science richt zich op het optimaal benutten van deze 
mogelijkheden.   

Open Science heeft impact op de manier waarop we onderzoek doen (Open Methodology), publiceren 
(Open Access), en doceren (Open Educational Resources). Bovendien heeft het impact op de data die 
onderzoekers gebruiken (Open Data).  
Open Science wordt door sommigen gezien als een beweging waarbij je je kunt aansluiten of juist niet. 
Dat is niet helemaal onbegrijpelijk. Maar Open Science is meer dan dat. Open Science, inclusief Open 
Data, vormen immers belangrijke drivers van verandering in de wetenschap. Een nieuwe wijze 
van onderzoek vraagt steeds meer om het delen en open stellen van data en om een goede omgang met 
onderzoeksdata. Er zijn vier redenen waarom Vlaanderen Open Data zou moeten omarmen.  
1 .  Het leidt tot economische groei. De economie van de toekomst is datagedreven. De waarde van 

de data-economie in Europa groeit tot €739mrd in 20201. Deze ‘European Data Market’ leidt tot 
nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Open Data is hiervoor onmisbaar, ook in Vlaanderen.  

2 .  Het biedt draagvlak voor onderzoek. Open Science stimuleert de publieke beschikbaarheid van 
wetenschappelijke outputs (publicaties) en datasets. Het maakt publicaties en onderzoeksdata 
toegankelijk en transparant voor hen die het uiteindelijk gefinancierd hebben: de belastingbetalers.  

3 .  Het leidt tot beter en efficienter onderzoek. Natuurlijk, er zijn investeringen nodig in 
infrastructuur en opleidingen. Maar tegelijkertijd stelt Open Science onderzoekers beter in staat 
samen te werken, en voorkomt het kosten voor het verplaatsen en dupliceren van data. Open Data 
zorgt voor vergrote integriteit en transparantie; het maakt het makkelijker onderzoek te herhalen. 
Daarbij leidt het tot efficiënter gebruik van datasets.  

4 .  Het is de richting van de toekomst. De richting waarin de technologie zich ontwikkelt is duidelijk 
en overal in de wereld worden Open Data initiatieven opgezet om hier goed op in te spelen. De 
Verenigde Staten heeft in juli 2018 haar ambitieuze Open Science strategie gepubliceerd en stelt 
duidelijk dat Open Data de norm wordt.2 Onder Horizon Europe wordt naar verwachting €25,8mrd 
gereserveerd voor Open Science. Een belangrijk onderdeel daarvan is de European Open Science 
Cloud (EOSC). Ook de buurlanden van Vlaanderen hebben ambitieuze programma’s om Open 
Science te realiseren. Met andere woorden: Open Science is de science van de toekomst.  

1.2 EU-ontwikkelingen rond Open Data, Research Data Management en de EOSC 
De onderhandelingen rond Horizon Europe zijn momenteel gaande. Niettemin is het al duidelijk dat 
open data een zeer belangrijke rol zal gaan innemen: er wordt naar verwachting €25,8mrd gereserveerd 
voor de Open Science pijler. Zo’n €600mln daarvan zal worden gereserveerd voor de European Open 
Science Cloud (EOSC).  

De EOSC wordt een virtuele en open onderzoeksomgeving en zal onderzoekers in Europa 
belangrijke clouddiensten aanbieden: korte-termijnopslag, tools voor data-management en 
samenwerken, analysetools, en lange-termijnopslag. De EOSC zal internationaal en 
domeinoverstijgend worden. Idealiter wordt het een ‘federatieve cloud’. Dat wil zeggen: een 

                                                             
1 De RISE Group onder leiding van Luc Soete heeft een uitgebreide inschatting gemaakt van de economische opbrengsten van 
Open Science: RISE Group. 2017. Europe’s Future: Open Innovation Open Science Open to the World. European Commission.  
2 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2018. Open Science by Design: Realizing a Vision for 21st Century 
Research. Washington, DC: The National Academies Press.  
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slimme koppeling tussen al bestaande infrastructuren. Het idee is dat repositories op nationaal of 
regionaal niveau in de EOSC worden verbonden. Daarvoor is het wel zeer belangrijk dat de reeds 
bestaande infrastructuren hierop worden voorbereid. Daarom worden door de Europese Commissie 
(EC) verschillende pilots uitgezet. Ook bereidt de EU de academische wereld voor met het OpenAIRE 
initiatief (stimulering van Open Access in 50 landen), FREYA (stimuleren van een omgeving voor 
persistent identifiers (PIDs)), eInfraCentral (stimuleren van het gebruik van e-infrastructures), het 
ontwikkelen van prototypen voor diensten, het ontwerpen van een governancestructuur voor de EOSC, 
en het zoeken naar manieren waarop de ESFRI infrastructuren kunnen worden verbonden.  

Omdat de EOSC een ‘federatieve cloud’ wordt, en veel onderzoeksinfrastructuren dus onder de EOSC 
‘worden gezet’, is het voor de Europese Commissie van belang haar beleid op het gebied van 
onderzoeksinfrastructuren nu al af te stemmen op de EOSC. Dat betekent dat bijvoorbeeld CERN en 
ook de meeste ESFRI Landmarks (zoals DARIAH en ELIXIR) zich goed voorbereiden op de EOSC. 
ESFRI Landmarks doen dat op verschillende wijzen, bijvoorbeeld door datastandaarden te zetten, lange-
termijnopslag te stimuleren, data beter toegankelijk te maken en goed Research Data Management 
(RDM) te stimuleren. Ook bieden ESFRI Landmarks hulp aan onderzoekers bij bewerking van data, 
toegang tot HPC capaciteit, standaardisatie, integratie en het realiseren van interoperabiliteit van data. 
Bovendien bieden ze training en helpen ze bij bewustwording.  

In mei 2016 hebben alle ministers van EU-lidstaten zich voorgenomen om ervoor te zorgen dat al het 
publiek gefinancierd onderzoek in 2020 Open Access gepubliceerd wordt. Op 4 september jl. maakte 
cOAlition S, een groep van 11 Europese onderzoeksfinanciers ondersteund door de EC, bekend dat zij 
dit proces willen versnellen.3 In hun Plan S committeren zij zich eraan dat in 2020 al het onderzoek dat 
zij met publiek geld financieren verplicht Open Access gepubliceerd moet worden. Hieraan doen onder 
andere onderzoeksfinanciers uit Ierland, Nederland, Frankrijk en Oostenrijk mee, de landen die in deze 
studie als benchmark worden gebruikt. FWO is vooralsnog niet aangesloten.  

De League of European Research Universities (LERU) geeft universiteiten advies hoe ze de transitie 
naar Open Science en de daarbij benodigde cultuuromslag kunnen vormgeven.4 De universiteiten 
aangesloten bij LERU zien Open Science als een ontwikkeling die veel verbetering kan brengen in het 
wetenschappelijk systeem en de interactie van wetenschap met de samenleving. Om de potentie van 
Open Science te verwezenlijken is echter een cultuurverandering nodig; de LERU adviseert 
universiteiten dan ook om hier sterk op in te zetten middels speciale programma's. Om RDM goed te 
organiseren, adviseert de LERU universiteiten om een RDM beleid te formuleren, gebaseerd op de FAIR 
principes5, en om data stewards aan te stellen en infrastructuur en middelen beschikbaar te stellen voor 
data-archivering en het publiceren van Open Data. Ook beveelt de LERU aan om onderzoekers op te 
leiden in RDM en infrastructuur en metadata in te richten in overeenstemming met de richting van de 
EOSC. Een belangrijk deel van de aanbevelingen gaat tevens over het waarderen van Open Data binnen 
universiteiten. Het advies vormt een raamwerk voor universiteiten om de transitie naar Open Data vorm 
te geven. Ook de European University Association (EUA) ondersteunt Europese universiteiten in de 
transitie naar Open Data met initiatieven waarin ze Open Access beleid stimuleren en met een Expert 
Group die vraagstukken rondom Open Data adresseert, zoals juridische kwesties, intellectueel 
eigendom, erkenning en kwaliteitsbewaking.6 

                                                             
3 Science Europe, cOAlition S; https://www.scienceeurope.org/coalition-s/ 
4 League of European Research Universities (LERU). 2018. Open Science and its role in universities: A roadmap for cultural 
change. Advice paper no. 24 - May 2018. Brussels: LERU. 
5 Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (interoperabel) en Re-usable (herbruikbaar), zie 
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples 
6 EUA Open Science; https://eua.eu/issues/21:open-science.html 
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1.3 Aanleiding, scope en inhoud van Technopolis’ advies 
In juli 2018 vroeg het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) aan Technopolis Group 
mee te helpen met het vormgeven van het Vlaams Open Data beleid. Meer specifiek vroeg het 
departement ons het volgende: 

Figuur 1  Scope van dit advies aan het Departement EWI 

1. Het in kaart brengen van de huidige status rond Open Data bij de Vlaamse kennisinstellingen, 
meer in het bijzonder over digital repositories en Research Data Management (RDM)  

2. Buitenlandse voorbeelden rond de governance elementen van Open Data in kaart brengen die 
inspirerend kunnen zijn voor het uitwerken van een Vlaams beleid  

3. Vanuit de vorige twee onderdelen aanbevelingen formuleren voor het uitwerken van een 
governance model voor Open Data in Vlaanderen, rekening houdend met de specifieke Vlaamse 
context en de toekomstige integratie in de EOSC  

 

Voor ons advies hebben we uitgebreid desk research gedaan en 59 stakeholders geïnterviewd en 
gesproken in een validatieworkshop. Naast interviews met Vlaamse stakeholders hebben we een 
benchmark gedaan van Open Data in vier andere landen, Ierland, Nederland, Frankrijk en Oostenrijk. 
De lijst met geïnterviewden is opgenomen in 0.  

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het huidige Vlaamse beleid op het gebied van Open Data en de 
positie van de Vlaamse spelers, zoals kennisinstellingen, FWO en de overheid. Hoofdstuk 3 presenteert 
de vier buitenlandse voorbeelden, die in detail worden uitgewerkt vanaf Bijlage B. Hoofdstuk 4 
presenteert de voornaamste uitdagingen van Vlaanderen, die uit de interviews en desk research naar 
voren kwamen. Hoofdstuk 5 presenteert de scenario’s voor een governance model.  

Uit onze desk research en interviews blijkt dat Vlaamse spelers Open Data zien als een belangrijke 
ontwikkeling. Op met name groene Open Access behoort België tot de top in Europa. Maar een 
belangrijke bevinding van dit project is dat er in Vlaanderen op het gebied van Open Data en Research 
Data Management nog een wereld te winnen is.  

Vlaanderen is nog niet zo ver als veel andere landen, wat duidelijk blijkt uit de interviews met 
stakeholders in Vlaanderen en de analyses van de benchmarklanden. Een belangrijke aanname van 
Technopolis is dat dit een probleem is en dat Vlaanderen hierdoor voordelen die Open Data biedt 
dreigt te missen. In paragraaf 1.1 en 1.2 hebben we duidelijk laten zien waar de toekomst ligt en hoe 
andere Europese partijen hierop inspelen. Met dit advies bieden we de Vlaamse regering scenario’s voor 
een governance model voor Open Data en RDM dat Vlaanderen voorbereidt op de toekomst.  
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2 Het huidige Vlaamse Open Data beleid 

In Vlaanderen ontstaan initiatieven op het gebied van Open Data. Deze zijn meestel decentraal, en vaak 
op pragmatisch initiatief van vakgroepen of faculteiten. Ook zijn er enige gezamenlijke initiatieven van 
universiteiten en SOC’s, bijvoorbeeld op het gebied van rekenkracht Deze paragraaf bespreekt 
activiteiten van de voornaamste stakeholders in Vlaanderen op het gebied van Open Data en RDM.  

Individuele universiteiten, hogescholen, Strategische Onderzoekscentra (SOC’s), en 
andere onderzoeksinstellingen zijn sinds ±2001 actief bezig met (voornamelijk groene) Open 
Access. Sinds 2007 investeren universiteiten en SOC’s gezamenlijk in rekenkracht om data beter te 
analyseren. Dat doen zij via het Vlaams Supercomputer Center (VSC). Vlaamse universiteiten zijn ook 
bezig met de opbouw van data repositories en RDM vaardigheden. Dit doen zij bottom-up, vaak op 
pragmatisch initiatief van vakgroepen of faculteiten. Niettemin worden - zo blijkt uit onze gesprekken - 
initiatieven rond Open Data gedragen op directieniveau. Universiteiten en SOC’s worden veelal 
gedreven door de eisen van onderzoeksfinanciers en de noden van onderzoekers zelf. Ook 
hogescholen zijn binnen hun instelling met het stimuleren van kennisdiffusie en het verbeteren van 
systemen voor RDM bezig. Onderzoeksgroepen binnen instellingen beslissen vaak zelf in hoeverre zij 
hun data open willen stellen.7  

Afgelopen januari werd het initiatief genomen om actie op centraler niveau te vragen door de Vlaamse 
Interuniversitaire raad (VLIR). De VLIR is het overlegorgaan van de vijf Vlaamse universiteiten. Het is 
daarnaast pleitbezorger van de belangen van de universiteiten op verschillende domeinen. Open Science 
en Open Data zijn belangrijk thema’s voor de VLIR. Zo heeft de VLIR-werkgroep Open Science en RDM 
onder andere gewerkt aan het opstarten van een portaal DMPonline.be waarin onderzoekers toegang 
hebben tot een tool dat hen helpt een datamanagementplan (DMP) op te stellen. Hiermee beoogt de 
VLIR-werkgroep ‘de lokale implementatie van de open-source DMPonline software, die ontwikkeld 
werd door het Digital Curation Centre in het Verenigd Koninkrijk’.8 De VLIR-werkgroep zette haar 
plannen uit in een White Paper dat in januari 2018 verscheen (Figuur 4).  

Figuur 2  VLIR White Paper over Research Data Management en de Vlaamse Universiteiten 

In het RDM White Paper8  wijst de VLIR op een aantal belangrijke en autonome 
ontwikkelingen waar Vlaanderen zich niet aan kan onttrekken. Voorbeelden 
zijn (1) het toenemend belang van data in onze maatschappij (data-
drivenness), en (2) het gegeven dat de Europese Commissie hier sedert lang op 
inspeelt, onder andere via de EOSC. Open Data, aldus de VLIR, is een trend die 
niet meer te stoppen is, maar in Vlaanderen nog te weinig weerklank vindt.  
De VLIR doet vier aanbevelingen aan de Vlaamse overheid. Deze luiden: (1) te 
investeren in het opzetten van een infrastructuur voor het openen van data van 
universiteiten voor derden, (2) te investeren in een opleiding voor 
datamanagers, (3) ervoor te waken dat de negatieve gevolgen van de AVG 
beperkt blijven voor Vlaamse onderzoekers, en (4) datasets, software en de 
mate van openheid als outputs van onderzoek te waarderen.  

 

                                                             
7 Er zijn uitzonderingen, veelal kleine onafhankelijke onderzoeksinstituten die sterk in internationale domeinen werken.  
Bijvoorbeeld het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), dat al sinds 2009 bij definitie open werkt en zich sinds 2015 
een 'opendata-instituut' noemt, waarbij de norm open is. In tegenstelling tot sommige andere landen (zie Hoofdstuk 3) vinden de 
activiteiten en het beleid in Vlaanderen open het gebied van Open Data en RDM vaak decentraal plaats.  
Andere voorbeelden vindt men bij het VLIZ en VIB. Beide zijn betrokken via Europese projecten bij de bouw van het European 
Open Science Cloud (EOSC), de verder uitbouw van ESFRI’s en andere Europese data en observatie netwerken. 
8 VLIR Werkgroep Research Data Management & Open Science. 2018. Research Data Management en de Vlaamse Universiteiten: 
White Paper, Januari 2018, 26p.  
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Het FWO ondersteunt fundamenteel en strategisch wetenschappelijk onderzoek en is in Vlaanderen 
instrumenteel van groot belang bij het stimuleren van Open Science. FWO vraagt sinds 2018 - in 
navolging van de Europese Commissie – steeds meer om DMP’s bij mandaten en financiering. Dit 
is een belangrijke stimulans voor onderzoekers om goed over datastorage en het delen van data na te 
denken. De VLIR geeft daarbij advies.  

Figuur 3  Recente uitbreiding van het Vlaams Supercomputer Center (VSC) 

FWO is daarnaast mede-investeerder in het VSC, de bundeling van 
Vlaamse supercomputers. Het VSC heeft onlangs een plan opgesteld om 
haar Tier 1 computerinfrastructuur te vernieuwen. Dit omvat de 
uitwerking van HPC faciliteiten, VSC-storage en een VSC-cloud systeem. 
De opslag richt zich op korte-termijn-datastorage, en wordt ten dienste 
gesteld van  cloud toepassingen en data analyse door de HPC. Hiertoe is 
onlangs financiering vrijgekomen van de Vlaamse overheid. VSC biedt geen oplossing voor de vraag 
naar lange-termijnopslag van data. 

 

De verdeling van investeringen in onderzoeksinfrastructuren, een proces dat voorheen 
ondergebracht was in de Herculesstichting (inclusief de investering in het VSC), valt sinds het 
samengaan van deze stichting met FWO 2016 ook onder FWO. De beslissingen over deze investeringen 
worden genomen in een procedure die in evaluaties sterk gewaardeerd wordt, via een commissie met 
internationale vertegenwoordigers die strategische beslissingen neemt en een aparte commissie die naar 
de financiële aspecten kijkt.9  

Het Departement EWI pakt vijf rollen. Allereerst beoogt het departement EWI stakeholders te 
verbinden, onder andere middels het oprichten van Werkgroep 4 van het Europaplatform in 2016 en 
het houden van thematische vergaderingen om met de stakeholders van gedachten te wisselen over het 
toekomstige Open Data beleid. In de tweede plaats houdt de Vlaamse overheid de ontwikkelingen in 
Europa in de gaten, meer specifiek de EOSC. Dat doet men ook door België mede te vertegenwoordigen 
in Europese initiatieven rond Open Data. Ten derde fungeert het departement als kennisverspreider, 
door bijvoorbeeld driemaal een EWI Focus over Open Science te organiseren samen met de Koninklijke 
Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) en de Jonge Academie. Ten 
vierde neemt de overheid een rol in als aanjager. Zo werd in 2012 de "Brussels Declaration on Open 
Access"10 getekend, waarin o.a. 18 Belgische onderzoeksinstellingen en Onderzoeksfondsen zich 
engageerden om de disseminatie van wetenschappelijk onderzoek in Open Access te ondersteunen. In 
de Beleidsnota 2014-2019 “Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie"11 werd genoemd dat de Vlaamse 
overheid Open Access en Open Data zal stimuleren. Na een intensieve stakeholderbevraging in 
Vlaanderen werd in 2016 de ERA Roadmap Belgium12 gepubliceerd, waarin naast Open Access ook Open 
Data en RDM van belang werd geacht. Ten tijde van de afronding hiervan werd Werkgroep 4 (zie 
hierboven) opgericht. Tevens gaf de ERA Roadmap Belgium aanleiding tot oprichting van de VLIR 
werkgroepen Open Science en RDM. Tot slot is de Vlaamse overheid investeerder in specifieke 
gevallen. Dat doet men bijvoorbeeld door te helpen met de bouw van Flanders Research Information 
Space (FRIS, zie ook Figuur 4) en het VSC.  

                                                             
9 Technopolis Group. 2017 International Comparisons: Science Capital Appraisal and Evaluation. Appendix D - Case Study 
Compendium. Study on behalf of the UK Department for Business Energy and Industrial Strategy (BEIS). 
10 https://openaccess.be/open-access-in-belgium/brussels-declaration-on-open-access/; ondertekend door door toenmalige 
Viceminister-president van Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoede 
Ingrid Lieten, Federaal Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette en 
Vice-president en minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, FWB, Jean-Marc Nollet. 
11 https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-werk-economie-wetenschap-en-innovatie; (Oktober 
2014) Hoofdstuk 2.5 "Vlaanderen ontwikkelt een beleid voor open data en open acces”  
12 https://www.belspo.be/belspo/coordination/doc/scienPol/20160428%20National%20ERA%20Roadmap%20VF.pdf 



 
 

8 

Figuur 4  FRIS Onderzoeksportaal van het Departement EWI 

Het FRIS onderzoeksportaal bevat informatie over het publiek 
gefinancierd wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het 
presenteert informatie over onderzoekers, onderzoeksgroepen, 
wetenschappelijke projecten en publicaties. 
FRIS bevat metadata over de publicaties: de titel, een korte 
samenvatting en de uitvoerders van de publicatie. De metadata worden 
geleverd door de instellingen. Het departement EWI wil FRIS ook 
klaarmaken als portal voor datasets. FRIS zou dan ook metadata over 
datasets van Vlaamse onderzoekers bevatten. Daarnaast wil men ook de data in FRIS ter beschikking 
van bedrijven stellen. Op die manier streeft Vlaanderen naar een duidelijke economische spin-off van 
Open Data.  
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3 Wat kan Vlaanderen leren van andere landen? 

In deze paragraaf geven we per land een beknopt overzicht van de Open Data activiteiten alsook de 
daaraan gekoppelde lessen. In Bijlage B tot en met Bijlage E zijn de uitgebreidere beschrijvingen van de 
landen te vinden. De belangrijkste les is dat in veel andere (Europese) landen er veel initiatieven en 
activiteiten ontplooid worden op het gebied van Open Data. Deze paragraaf bespreekt activiteiten in de 
volgende vier landen: Ierland, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk. Het hoofdstuk laat zien dat 
Vlaanderen in een aantal opzichten achterloopt.  

De totstandkoming van Open Data activiteiten verschilt per land. Waar in Nederland en 
Frankrijk de nationale overheden het initiatief genomen hebben op het gebied van Open Data, heeft in 
Oostenrijk één individuele universiteit, de grote Universiteit van Wenen, de belangrijkste activiteiten in 
gang gezet. In Frankrijk heeft de overheid in 2006 al een wet geïntroduceerd om data open en publiek 
toegankelijk te maken, maar zijn de voornaamste Open Data activiteiten pas in 2017 op gang gekomen. 
In Ierland ligt de belangrijkste rol bij de Higher Education Authority, als verbinder van de verschillende 
verantwoordelijke ministeries, het hoger onderwijs en onderzoek.  

Ook de governance van Open Data en RDM verschilt duidelijk per land. Ierland is op dit moment 
volop bezig met het organiseren van Open Data en het ontwikkelen van een Open Data strategie. De 
Higher Education Authority is hier de belangrijke verbinder. Ook in Frankrijk wordt er gewerkt aan het 
implementeren van het nationaal plan. In Nederland is er reeds een nationaal plan en worden de 
verschillende actoren middels dit plan met elkaar verbonden, maar ontbreekt er nog een duidelijke 
verdeling van verantwoordelijkheden. Oostenrijk heeft -net als Frankrijk en Ierland- nog geen strategie, 
maar is aan de hand van bottom-up ontwikkelingen al ver op het gebied van Open Data en RDM. Tevens 
zijn in alle landen veel van de bestaande onderzoeksinfrastructuren verbonden aan ESFRI research 
infrastructures. Volgend op het Europese ESFRI Roadmap zijn er in Frankrijk en in Ierland specifieke 
ESFRI Roadmaps opgesteld. Ook worden in Nederland, Oostenrijk, Frankrijk en Ierland nieuwe 
coördinerende organisaties opgericht die partijen bij elkaar brengen omtrent Open Data.  

In alle landen spelen de grote onderzoeksfinanciers een belangrijke rol bij het creeeren van een ‘open 
cultuur’. Dat geldt met name voor Nederland (NWO) en Oostenrijk (FWF). Deze organisaties, vaak met 
voorzitters met een achtergrond in het onderzoek, zijn van groot belang bij het verder stimuleren van 
Open Data.  

3.1 Frankrijk 
In 2006 heeft Frankrijk een wet geïntroduceerd om data open en publiekelijk toegankelijk te maken en 
uitgevers het recht te geven om data 6 tot 12 maanden na de publicatiedatum in een open repository 
te plaatsen. Deze wet werd niet nageleefd totdat de Minister van Onderzoek en Hoger Onderwijs in 2017 
besloot tot actie. In 2018 is er een nationaal plan uitgebracht met stappen op het gebied van Open 
Data en Open Access voor de komende 5 jaar.  

Naast het ministerie zijn in Frankrijk met name de universiteiten, grandes écoles en 
onderzoeksorganisaties bezig met Open Data. De onderzoeksfinancier ANR speelt een belangrijke 
rol in het motiveren van onderzoekers om hun publicaties op te slaan in een nationaal Open Access 
platform Hyper Articles en Ligne (HAL). De meeste onderzoeksinstellingen hebben naast het 
nationale plan een eigen strategie of beleid omtrent Open Research Data en RDM. De meeste 
onderzoeksinfrastructuren zijn verbonden met de ESFRI's en betrokken bij Research Data Alliance 
activiteiten.  

Het HAL wordt gezien als het gecentraliseerde archief. Alle publiek gefinancierde publicaties 
dienen hierin te worden opgeslagen. Naast deze gecentraliseerde repository hebben sommige 
universiteiten en onderzoeksinstellingen hun eigen repository en zijn er veel discipline-gebaseerde 
repositories. Voor data is er geen gecentraliseerde repository in Frankrijk.  Ook zijn er nog 
weinig data stewards in Frankrijk. Wel bestaan er al initiatieven om onderzoekers op te leiden met 
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basis IT vaardigheden en om hen te helpen data management plannen te schrijven. In de toekomst zal 
er op iedere universiteit een Chief Data Officer aangesteld gaan worden.  

Figuur 5  Lessen uit Frankrijk 

Een les uit Frankrijk is dat de overheid in veel gevallen onmisbaar is bij het opzetten van 
nieuw beleid en dat individuele instellingen hiervoor de schaal soms missen. En dat samenwerking 
en een gezamenlijke visie cruciaal is om Open Data tot uitvoering te brengen, vooral binnen 
disciplines die minder datagedreven zijn en waar data niet het centrum vormt van het ecosysteem.  

 

3.2 Ierland 
In Ierland zijn in 2012 de eerste grote stappen op het gebied van Open Data gezet. In dat jaar 
committeerden de belangrijke onderzoeksinstellingen en -financiers zich aan een gezamenlijke 
beleidsverklaring over Open Access. Momenteel is Ierland bezig met het ontwikkelen van een nationale 
Open Data strategie.  

Ierland heeft de governance goed geregeld. De verbindende partij in Ierland is de Higher Education 
Authority (HEA), die leiding heeft over de strategische ontwikkeling van het Ierse hoger onderwijs en 
onderzoek. De HEA speelt ook een verbindende rol tussen het Department of Enterprise Business and 
Innovation dat in Ierland verantwoordelijk is voor Open Data in Europees verband en het Department 
of Education and Skills met een focus op universiteiten, hun personeel en studenten. Tevens organiseert 
de HEA een National Open Research Forum waar partijen bij elkaar gebracht worden en samen een 
nationale agenda coördineren voor Open Data in Ierland.  

Repositories zijn in Ierland gedecentraliseerd bij de universiteiten. Het is een zeer bewuste 
keuze geweest op geen nationale repository te ontwikkelen, maar een zoekfunctie aan te bieden om 
datasets in universiteitsrepositories te vinden. Eigenlijk heeft men dus een soort Ierse EOSC ontwikkeld. 
De instituten hebben tevens -in wisselende mate- geïnvesteerd in nieuwe datafuncties. Wel zijn alle 
instituten tamelijk alert op databeveiliging en privacy. Tenslotte is er institutioneel beleid voor 
wetenschappelijke integriteit, waarin trainingen van data skills als institutionele plicht en als individuele 
verantwoordelijkheid van de onderzoekers is opgenomen. 

Figuur 6  Lessen uit Ierland 

 Een les uit Ierland is dat het hebben van een gezamenlijke aanpak en een flexibele houding 
ten aanzien van een terrein dat snel verandert goed werkt. Een andere les is dat het belangrijk is 
dat onderzoekers de juiste instrumenten en training krijgen om goed voorbereid te zijn op deze 
veranderingen in het Open Data veld. De decentrale repositories en de verbindende rol van de HEA 
kunnen een voorbeeld zijn voor Vlaanderen. 

 

3.3 Nederland 
De Nederlandse regering is sinds 2013 zeer actief bezig met het agenderen van Open Science. De 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gaf toen aan op termijn Open 
Access verplicht te stellen. Ook is er een Landelijk Coördinatiepunt RDM (LCRDM) opgericht om 
grip te krijgen op het implementeren van beleid rond databeheer en verzameling. Tijdens het 
Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 was Open Science een topprioriteit en hieruit is de 
Amsterdam Call for Action uit voortgevloeid, ondertekend door alle lidstaten. In 2017 is er een 
Nationaal Plan Open Science opgesteld om de Europese afspraken in Nederland te implementeren 
en in 2018 is er een Nationaal Coördinator Open Science benoemd, de Voormalig Rector-
Magnificus van de Technische Universiteit Delft. 
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Er is echter nog geen duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden of gezamenlijke uitvoering van het 
Nationaal Plan Open Science. In Nederland is er niet één centrale data repository maar een combinatie 
van centrale en decentrale data registers en repositories. Sommige centrale repositories zijn 
ook buiten Nederland bekend, maar in Nederland zijn ook de repositories van individuele universiteiten 
erg belangrijk. Iedere universiteit heeft een of meerdere repositories. Het maken van RDM-plannen is 
door NWO verplicht gesteld in 2016 en er zijn daarvoor verschillende initiatieven ontwikkeld bij de 
universiteiten zelf. Ook investeren universiteiten op het moment in datamanagers of medewerkers op 
het gebied van databeleid om onderzoekers te ondersteunen. De onderzoekers zelf worden nog niet 
opgeleid of bijgeschoold. LCRDM heeft tevens een data stewardship netwerk opgericht.  

DANS, het Nederlands instituut voor permanente toegang tot digitale onderzoeksgegevens, 
vervult een belangrijke rol in het aanbieden van diensten op het gebied van databeheer en -archivering. 
De kerndiensten van DANS zijn DataverseNL voor databeheer op de korte termijn, EASY voor 
archivering op de lange termijn, en NARCIS, het nationale portaal voor wetenschappelijke informatie. 
Op negen universiteiten is het opslaan van dissertaties in NARCIS verplicht. 

Een belangrijke les vanuit Nederland is dat er een heldere verdeling van verantwoordelijkheden 
moet zijn voor een goede uitvoering van een Open Data strategie, waarbij ondersteuning vanuit het 
ministerie van groot belang is en onderzoeksfinanciers een sterke positie innemen om Open Data af te 
dwingen. De rol van DANS kan een voorbeeld zijn voor de Vlaamse situatie.  

Figuur 7  Lessen uit Nederland 

De belangrijkste les uit Nederland is dat geduld zich uitbetaalt: Maar ook dat  er een heldere 
verdeling van verantwoordelijkheden moet zijn voor een goede uitvoering van een Open Data 
strategie, waarbij ondersteuning vanuit het ministerie van groot belang is en onderzoeksfinanciers 
een sterke positie innemen om Open Data af te dwingen. De rol van DANS kan een voorbeeld zijn 
voor de Vlaamse situatie.  

 

3.4 Oostenrijk 
De universiteit van Wenen was de eerste in Oostenrijk met een Research Data Repository. Deze werd al 
snel gebruikt door 15 instellingen in vijf verschillende landen. Hiermee liep Oostenrijk voorop en trainde 
data stewards in verschillende landen. In 2014 is het e-Infrastructures Austria project opgericht 
uit een samenwerking tussen bibliotheken, ICT-ers en ‘research services’. E-Infrastructures Austria richt 
zich op veel aspecten van Open Data en RDM, zoals skills, infrastructuur en standaarden. Men heeft 
overwogen een gecentraliseerde repository op te zetten, maar dit is niet gebeurd. Vanaf 2019 heeft FWF 
Open Data en DMP's verplicht gesteld voor alle onderzoekers. 

Open Data en RDM zijn erg bottom-up georganiseerd in Oostenrijk. Het Ministerie van 
Wetenschap, Onderzoek en Economie heeft een financierdersrol en initieert overkoepelende projecten 
van Oostenrijke universiteiten. Het Oostenrijkse wetenschapsfonds FWF is naast de universiteit van 
Wenen instrumenteel geweest in het promoten van Open Data in Oostenrijk. Verder zijn er veel bottom-
up initiatieven, een Open Science Support Group (AOSK) en is er een onafhankelijke denktank 
(OANA). 

Binnen OANA worden er momenteel aanbevelingen voor een Open Data strategie voorbereid, die 
Oostenrijk nog niet heeft. Ook zijn er nog geen strikte maatregelen getroffen ten opzichte van de EOSC. 
De Research Data Alliance Oostenrijk werkgroep zet zich wel in om alles rondom EOSC te ondersteunen. 
Inmiddels hebben vijf instellingen in Oostenrijk een RDM beleid en zijn anderen dit aan het opstellen 
en/of invoeren. Het e-Infrastructures project voorziet ook in training en aan de universiteit van Wenen 
wordt een data librarian certificaatprogramma aangeboden.  
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Figuur 8  Lessen uit Oostenrijk 

Een belangrijke les vanuit Oostenrijk is dat unitiatief uit de instellingen gekoesterd moet 
worden. Er heerst dan ook een hechte cultuur van samenwerking, met name aan de hand van 
bottom-up initiatieven. Belangrijk daarbij is de stap van initiatieven aan de hand van projecten 
naar institutionalisering. Het initiatief van de universiteiten en de centrale rol van FWF kunnen 
Vlaanderen inspireren. Daarnaast leert Oostenrijk dat instellingen een goede business case 
kunnen maken van Open Data.  
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4 Zeven belangrijke knelpunten bij de uitrol van Open Data en RDM in 
Vlaanderen 

Dit hoofdstuk presenteert de voornaamste uitdagingen van Vlaanderen op het gebied van Open Data. 
Hiertoe hebben wij belangrijke stakeholders in Vlaanderen geïnterviewd en is een validatieworkshop 
uitgevoerd te Brussel. In 0 is een lijst opgenomen met stakeholders die we hebben gesproken. De 
onderstaande figuur geeft de zeven belangrijkste knelpunten bij de uitrol van Open Data in 
Vlaanderen.  

Figuur 9  De zeven belangrijkste knelpunten voor de uitrol van Open Data in Vlaanderen 

  
 

 

4.1 Gebrek aan policy core beliefs rond Open Data en de EOSC hinderen implementatie in 
Vlaanderen 

Het eerste knelpunt is het meest fundamenteel en tegelijkertijd het minst grijpbaar. Het gaat over 
probleembesef en een visie op de toekomst. De geïnterviewden zijn het erover eens: Open Science en 
Open Daa gaan de standaard worden. Maar de beschrijving van de strategische meerwaarde voor 
Vlaanderen van Open Data én de EOSC lopen uiteen. In agendasetting terminologie: het ontbreekt 
aan steun voor policy core beliefs. De potentiële meerwaarde wordt onvoldoende erkend en er is 
geen gedeelde ‘stip aan de horizon’.  

Open Data dient twee grote belangen: beter onderzoek én meer economische groei. De Europese 
Commissie draagt dit structureel uit: “Open Data en RDM zijn goed voor de economie en voor de 
wetenschap”. Ook veel individuele landen gebruiken het economische paradigma om investeringen te 
rechtvaardigen. Dat zorgt ervoor dat er in die landen - en bij de Europese Commissie - een positief 
discours ontstaat: er is een gedeeld normatief besef dat investeringen in Open Data renderend zijn. 
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In Vlaanderen is dit besef nog niet zo wijd verspreid. De VLIR ziet Open Data en RDM  expliciet als 
middel om de kwaliteit van de wetenschap te verbeteren én als middel om economische groei te 
realiseren. Open data is ‘de motor van economische ontwikkelingen’, aldus de VLIR. Maar stakeholders 
buiten de VLIR lijken de meerwaarde van Open Data en RDM niet zo ruim te zien. Dat betekent dat het 
moeilijker is om het op de politieke agenda te krijgen.   

Dit probleem wordt in Vlaanderen nog vergroot door de - onontkoombare - onduidelijkheid over de 
EOSC. Grofweg zijn er twee manieren om naar de EOSC te kijken. Men kan de EOSC zien als 
infrastructuur – dat wil zeggen investering in grootschalige Europese dataservers. Men kan het ook zien 
als een beleidsparadigma waarin afspraken worden gemaakt over het verbinden van bestaande 
infrastructuur. Dat is op zich geen probleem, maar het betekent wel dat een visie op Open Data vanuit 
voorbereiding op de EOSC lastig is.  

Onduidelijkheid over de betekenis van de EOSC is beslist niet uniek voor Vlaanderen. Alle Europese 
lidstaten hebben te maken met dezelfde onzekerheid. Maar in veel van die landen wordt dit wel 
gecompenseerd met een positief discours over Open Data. Het gevolg is dat Open Data niet hoog op de 
agenda staat van de Vlaamse regering, maar ook niet van veel universiteiten en SOC's. In de instellingen 
is er op bestuurlijk niveau overwegend een afwachtende houding, en ontwikkelingen worden vanaf enige 
afstand gevolgd. De meeste instellingen hebben dan ook (nog) geen Open Data strategie.  

4.2 Vlaamse onderzoekscultuur is - net als in veel andere landen - nog niet ‘open’ 
Er zijn initiatieven genomen ter bevordering van Open Data en RDM. Ook de actuele Europese code 
voor wetenschappelijke integriteit (ALLEA) wil een impuls aan openheid. Bovendien vragen de 
Europese Commissie - en ook FWO - aan onderzoekers om DMP's te overleggen. Maar op de 
academische werkvloer, zowel binnen als buiten Vlaanderen, is in de meeste domeinen nog 
geen sprake van een open cultuur als het op data aankomt. 

Het gevolg daarvan is dat verreweg de meeste Vlaamse onderzoekers amper bekend zijn met de FAIR 
principes van data opslag. Ook onze interviews laten zien dat de FAIR principes vooral relevant zijn 
voor management en staf in instellingen, overheid en onderzoeksfinanciers. Op de werkvloer van de 
Vlaamse onderzoeksinstellingen worden ze minder relevant geacht.  

Dat is ook niet onbegrijpelijk. Er zijn voor wetenschappers weinig prikkels om open opslag op de 
lange termijn te realiseren. Voor goed Open Data gedrag worden wetenschappers niet beloond, zoals 
ze wel voor publicaties worden beloond. Sterker nog, ook door de nadruk op Open Access publiceren 
wordt de Open Data visie beperkt tot het moment van publiceren. Met andere woorden: onderzoekers 
richten zich met Open Science activiteiten vooral op Open Access publicaties.  

Daardoor worden veel mogelijkheden tot openheid eerder in de RDM cyclus, bijvoorbeeld een 
dataverzamelingsmethode presenteren in papers en op congressen, onvoldoende benut. Maar ook aan 
het einde van de RDM cyclus ontstaat er een probleem. Onderzoekers ervaren druk om in beperkte 
tijd zoveel mogelijk te publiceren en in competitie onderzoeksfinanciering aan te vragen. Als gevolg 
daarvan ervaren zij weinig prikkels voor het realiseren van lange-termijnopslag.  

Universiteitsbibliotheken in Vlaanderen proberen al lange tijd om een meer open cultuur te stimuleren. 
Zij hebben een voorname rol ingenomen in dit proces door niet alleen repositories te ontwikkelen, maar 
ook trainingen aan te bieden om een open cultuur te bevorderen. Hun middelen zijn echter beperkt.  

Voor organisaties die veel werken middels contractonderzoek, zoals FlandersMake, Sirris en enkele 
SOC’s, is het openstellen van data nog erg ver weg. Zij hebben meer baat bij systemen en methoden voor 
het (beschermd) delen van data. 

Sommige onderzoeksgroepen zijn wel verder gevorderd, meestal als zij voor hun onderzoek sterk 
afhankelijk zijn van goed datamanagement. Ook zijn onderzoekers verbonden met Europese en Vlaamse 
initiatieven om onderzoeksinfrastructuur te verbeteren, zoals gebeurt in de projecten ELIXIR en 
DARIAH. Enkele onderzoeksinstellingen zoals INBO, VLIZ en het VIB vormen bovendien goede 
voorbeelden in het Vlaamse landschap.  
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4.3 Vlaanderen heeft (zeer) weinig capaciteit voor data stewardship  
Het is belangrijk data skills van de onderzoeker te onderscheiden van data skills van professionele 
ondersteuners. De laatste groep, data stewards, is essentieel voor een goede uitrol van RDM. Zij 
leiden onderzoekers op, coachen hen, en stimuleren het gebruik van Open Data. Instellingen binnen én 
buiten Vlaanderen vullen de rol van data stewards verschillend in. Dat is op zich geen enkel probleem, 
want de eisen aan data stewards verschillen sterk tussen dry labs en wet labs, domeinen en 
universiteiten.  

Maar onze interviews lieten zien dat instellingen in Vlaanderen minder hebben geïnvesteerd in data 
stewards dan instellingen in de benchmarklanden. In Vlaanderen zijn (zeer) weinig professionele 
data stewards werkzaam. Ook nu zijn er weinig vacatures voor data stewards. Ook zijn er geen 
opleidingen voor data stewards. De VLIR doet in haar White Paper een eerste aanzet voor een 
curriculum en geeft ook inspirerende voorbeelden uit het buitenland. Er is weliswaar (versnipperde, 
bottom-up) data expertise bij onderzoekers, maar dat staat niet gelijk aan professionele data stewards. 
Bovendien doen onderzoekers dit werk naast hun academische taken. Als Open Data doorzet, is het op 
termijn niet houdbaar om data stewardship als ‘taakje erbij’ te doen, zoals op dit moment veel het geval 
is.  

Professionele data stewards kunnen ook helpen met een proportionele implementatie van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection 
Regulation (GDPR). Sinds de AVG kiezen onderzoekers eerder voor de te veilige weg: data per 
definitie te vernietigen aan het einde van de RDM cyclus. Dit staat op gespannen voet met de noodzaak 
waardevolle data duurzaam op te slaan voor hergebruik en transparantie. 

Vlaamse instellingen missen daarmee technische vaardigheden, maar ook ‘pleitbezorgers’: 
enthousiastelingen die op niveau van de faculteiten mensen stimuleren tot het beter delen van data. 
Juist die pleitbezorgers onder de data stewards zijn in andere landen van groot belang voor de 
succesvolle uitrol van Open Data en RDM.   

4.4 Archiveringssystemen voor de korte én lange termijn kunnen veel beter 
In Vlaanderen heeft een meerderheid van de instituten opslagfaciliteiten voor de dagelijkse opslag van 
data. Deze faciliteiten bestaan doorgaans uit vrij in te delen ‘netwerkservers’ die met een ‘command 
line’ of een verkenner-achtige interface gebruikt worden. Een pluspunt van deze dagelijkse 
opslagfaciliteiten is de vrijheid van de onderzoeker om zelf een ‘data pipeline’ te organiseren.  

Maar deze oplossing voor korte-termijnopslag is om vier redenen niet optimaal. Het gebruik is 
weinig laagdrempelig, het beheer is erg arbeidsintensief, vaak ontbreekt de mogelijkheid om veilig 
datasets te transporteren van de ene instelling naar de andere, en het is moeilijk om de datasets goed 
vindbaar te maken (o.a. geen DOI’s, problematische authenticatie).  

Er zijn niettemin drie zaken die wijzen op positieve ontwikkelingen. In een aantal domeinen is dit 
probleem internationaal opgelost, en wordt korte-termijnopslag internationaal geregeld. Deze 
infrastructuren zijn echter slechts beschikbaar voor een beperkt deel van de onderzoekers in 
Vlaanderen. Een tweede positieve ontwikkeling is dat FWO sinds een jaar van gesubsidieerde 
onderzoekers vraagt om een (goedgekeurd) DMP te publiceren. Een derde punt is dat veel 
onderzoeksinstellingen, waaronder SOC's, in tegenstelling tot universiteiten, zelf al betere systemen 
hanteert voor korte-termijnopslag.  

Een ander knelpunt is de tekortschietende lange-termijnarchivering. Voor de meeste onderzoeken 
geldt dat - nadat een onderzoeksproject is afgerond - er geen archief beschikbaar is voor de datasets 
(ruwe, bewerkte en geanalyseerde data, in aanvulling op de publicatie). Ook standaarden in termen van 
infrastructuur ontbreken.  

Op dit moment zoeken onderzoekers in Vlaanderen pragmatische oplossingen voor archivering. Bij veel 
onderzoeken worden data na afronding van een project niet in een archief ondergebracht, maar 
‘achtergelaten’ op de media waarop ze tijdens het onderzoek werden opgeslagen: USB, cd’s, externe 
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harddrives, netwerkschijven, Dropbox, SharePoint, en in bepaalde gevallen op meer 
gespecialiseerde servers. Het White Paper van de VLIR geeft op pp. 11-14 gedetailleerd inzicht in de 
gebruiken van Vlaamse onderzoekers. Metadatering en data-curatie worden in geringe mate uitgevoerd 
volgens afgesproken standaarden. 

Een goed voorbeeld van een ontwikkeld archiveringssysteem is het Vlaams Instituut voor Archivering 
(VIAA). Het VIAA houdt zich voornamelijk bezig met audiovisuele data en kan daarin een belangrijke 
stakeholder vormen voor onderzoekers die met dit type data werken. Voor het overige 
onderzoekslandschap vervult het VIAA echter een minder prominente rol. 

4.5 Standaarden moeten nog verder ontwikkeld worden 
Standaardisatie is erg belangrijk voor hergebruik van data. Vraagstukken over standaarden en 
metadatering moeten door de wetenschap zelf opgelost worden. Maar sturing door de overheid is wel 
wenselijk, want zonder sturing blijft het onduidelijk waar de grens moet worden getrokken in het al dan 
niet publiceren van de vele soorten datasets. Het knelpunt van de gebrekkige standaarden en te weinig 
metadatering uit zich op drie niveaus.  

In de eerste plaats is er weinig sturing op welke datasets van belang zijn voor Open Data 
beleid. De FAIR principes zijn een zeer generieke uitwerking van standaardisering, en veel 
onderzoekers geven - niet onterecht - aan dat ze hier in de dagelijkse praktijk erg weinig mee kunnen. 
Per discipline kan verdere uitwerking aan de FAIR principes worden gegeven.  

In de tweede plaats zijn er gebrekkige standaarden op het gebied van metadatering.  Metadatering is 
in een aantal domeinen in Vlaanderen nog niet gerelateerd aan een (internationale) standaard. Het is 
niet uitgesloten dat dit consequenties heeft voor de aansluiting van Vlaanderen bij de ontwikkelingen 
buiten Vlaanderen.  

In de derde plaats is er een probleem met de standaardisatie van software. Data wordt in de praktijk 
minder geschikt voor hergebruik als het tot stand gekomen is in specifieke software. Dit pleit voor het 
gebruik van open source software. Verschillende bestandsformaten hinderen het hergebruik van data. 
Het geschikt maken van datasets voor batchgewijs inlezen is arbeidsintensief, waardoor te vaak onnodig 
wordt besloten om zelf opnieuw data te verzamelen. 

4.6 Geen voorzieningen voor na het einde van projecten 
Publicaties zijn over het algemeen het organisatorische eindstadium van een onderzoeksproject. Maar - 
en dat is wellicht nog belangrijker - ze zijn vaak ook het financiële eindpunt van een 
onderzoeksproject. Sterker nog, vaak worden publicaties afgerond wanneer een project al maanden - of 
soms zelfs langer - boekhoudkundig is afgesloten. Dat betekent dat er na de daadwerkelijke publicaties 
vaak geen budget meer is om lange-termijnopslag te realiseren. Lange-termijnopslag blijft daardoor 
weinig professioneel en weinig FAIR: USB-sticks, cd’s, externe harddrives, netwerkschijven, en 
Dropbox-accounts.  

Onderzoeksfinanciers zouden hun beleid hierop kunnen aanpassen. Dat geldt ook voor 
onderzoeksinstellingen.13 Maar ook onderzoekers kunnen oplossingen zoeken. Door meer 
kruisbestuiving tussen disciplines en meer data stewards zouden minder datagedreven disciplines 
kunnen leren van meer ervaren disciplines.14 

4.7 Geen exit-beleid medewerkers, met name doctoraatsstudenten en postdocs 
Net als in het buitenland, komt ook in Vlaamse instellingen het merendeel van de publicaties voort uit 
onderzoek door doctoraatsstudenten en postdocs. Zij vormen inmiddels de ruggengraat van het 
                                                             
13 Steeds vaker vragen uitgevers ook om de bijbehorende datasets. Onderzoeksinstellingen maken daar bezwaar tegen, omdat het 
deponeren van data bij uitgevers de overdracht van eigendomsrechten impliceert. Maar in veel gevallen zijn er geen alternatieve 
oplossingen voor publiek gefinancierd onderzoek. 
14 Bijvoorbeeld versioning software die gebruikt wordt in de computerwetenschap, kan ook van nut zijn in andere disciplines 
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onderzoekswerk op universiteiten. De meeste Vlaamse universiteiten onderwijzen hun 
doctoraatsstudenten en postdocs daarom zeer intensief en effectief in de omgang met data.  

Maar vanwege het gebrek aan archiefsystemen (zie §4.4) maken veel onderzoekers gebruik van 
goedkope opslag op externe hard drives of gratis cloudopslag. USB-sticks, cd’s, externe harddrives, 
netwerkschijven, en privé-Dropbox-accounts worden vaker gebruikt. Dat betekent dat met het vertrek 
van doctoraatsstudenten in de praktijk meestal ook de data vertrekken. 

Het grootste deel van de doctoraatsstudenten en postdocs verlaat de universiteit voor een carrière in het 
bedrijfsleven of in een andere instelling. In het bedrijfsleven heeft men doorgaans een professioneel en 
gestructureerd exit-beleid om te zorgen dat kennis en data van vertrekkende medewerkers niet verloren 
gaat. Bij veel onderzoeksinstellingen ontbreekt dit echter.  
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5 Aanbevelingen: vijf relevante scenario’s voor Vlaanderen 

De bestaande situatie van Open Data en RDM in Vlaanderen is te typeren als een decentraal landschap 
met veel bottom-up activiteiten, vaak op pragmatisch initiatief van vakgroepen of faculteiten, maar met 
gezamenlijke initiatieven van universiteiten en SOC’s op het gebied van rekenkracht en inzet van de 
overheid in FRIS. Onderzoeksinstellingen als INBO, VLIZ en VIB zijn voorlopers die nu al inspirerend 
zijn voor anderen. De details geven we in Hoofdstuk 2. De betrokken stakeholders in het Vlaamse 
landschap hebben een brede opvatting van Open Science en onzekere verwachtingen van de EOSC. De 
instituten nemen dan ook een wat afwachtende houding aan. Met name waar het de EOSC betreft, is er 
een roep om politiek leiderschap en een strategische aanpak van de Vlaamse overheid.  

Wat betekenen de bevindingen en conclusies voor de toekomstige rol van de Vlaamse overheid? Wij 
zetten langs twee hoofdassen opties uit. Ten eerste de as van centraal of decentraal Open Data beleid. 
Grofweg zijn de twee uitersten: overlaten aan de instituten en anderzijds centrale regulering. De tweede 
hoofdas gaat over de mate van ambitie van de overheid, vanzelfsprekend een oplopende schaal. Ten 
behoeve van overzicht gebruiken we de twee hoofdassen in een 2x2 matrix om de voorgestelde scenario’s 
te positioneren (zie onderstaand figuur).  

Figuur 10  Vijf scenario’s voor de uitrol van Open Data in Vlaanderen 

 
 

Elk scenario wordt hieronder toegelicht, waarbij een inschatting wordt gegeven van de benodigde 
investeringen. Deze investeringsraming valt buiten de opdracht die door EWI is gegeven en vormt dan 
ook een ruwe inschatting op basis van o.a. interviews en benchmarks. Deze inschatting is van belang om 
de scenario’s te kunnen afwegen, maar er kunnen geen directe conclusies uit getrokken worden. 

Bij enkele scenario’s zijn er ‘keuzemodules’ die meteen of op een later tijdstip kunnen worden ingezet. 
Deze modules passen goed bij het scenario, maar hoeven niet meteen worden ingezet. 
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Figuur 11 Ontwikkeling FRIS in de scenario's 

In elk van onderstaande scenario's ontwikkelt FRIS zich volgens de reeds 
toegezegde plannen verder tot een ‘Vlaamse catalogus’, waarin data 
vindbaar wordt. De recent toegezegde middelen garanderen de uitbouw 
van FRIS, waarbij de dekking volledig wordt. De verdere ontwikkeling 
van FRIS gebeurt in nauw overleg met de betrokken stakeholders.  
De centrale zoekfunctie in de nieuwe FRIS als 'Vlaamse catalogus' kan 
vormgegeven worden naar voorbeeld van Ierland. In Ierland is de keuze 
om geen centrale repository te bouwen bewust genomen en is besloten om een handige tool te maken 
die als catalogus alle datasets in decentrale repositories vindbaar maakt. 

 

5.1 0-optie: Voortzetting van het huidige beleid 

Figuur 12  Uitwerking van de 0-optie [Voortzetting van het huidige beleid] 
Kernwoorden decentrale bottom-up initiatieven, centrale initiatieven FRIS en VSC, afwachtende houding EOSC 

Governance 

•  Geen centrale governancestructuur 
•  FRIS ontwikkelt zich tot 'Vlaamse catalogus' middels de reeds toegezegde middelen (zie figuur 

7) 

•  stakeholders van instellingen komen bijeen in Werkgroep 4 van het Europaplatform 

Beschrijving 

•  Universiteiten, SOCs en andere onderzoeksinstellingen hebben elk een eigen (voornamelijk 
groen) Open Access beleid. Universiteiten en SOCs investeren gezamenlijk in het VSC en de 
opbouw van repositories voor DMPs.  

•  Het FWO vraagt in toenemende mate om DMPs bij mandaten en financiering. De Vlaamse 
overheid houdt ontwikkelingen in Europa in de gaten en investeert in de opbouw en het 
draaiende houden van het VSC en FRIS. 

 

5.2 Scenario ‘Decentraal Investeren’ 

Figuur 13  Uitwerking van scenario ‘Decentraal Investeren’ 
Kernwoorden extra investering, instellingen in de lead, geen centrale sturing 

Governance 

•  geen nieuwe governancestructuren; instellingen hebben zelf zeggenschap over de besteding van 
de investeringen 

•  FRIS ontwikkelt zich tot 'Vlaamse catalogus' middels de reeds toegezegde middelen (zie figuur 
7) 

Raming 
investeringen M€ 5 à 1015 

Beschrijving 

•  Dit scenario gaat ervan uit dat extra investeringen nodig zijn om tegemoet te komen aan de 
noden van onderzoekers op het gebied van Open Data en RDM, zodat de Vlaamse wetenschap 
de internationale ontwikkelingen in Open Data kan bijhouden. In dit scenario wordt in de 
komende jaren geïnvesteerd in Open Data aan voornamelijk universiteiten en 
onderzoeksinstellingen (waaronder SOC's), waarbij de zeggenschap over de investeringen 
voornamelijk bij de instellingen zelf ligt.  

                                                             
15 Dit komt overeen met een verhoging van de BOF-middelen en FWO gelden van 1 à 2% (Departement EWI. 2018. Speurgids 
2018 Ondernemen & Innoveren), een opslag aangeraden door de ScienceBusiness Network Cloud Consultation Group 
(ScienceBusiness Network’s Cloud Consultation Group. 2018. The European Open Science Cloud: Who pays for what? Brussels: 
Science Business Publishing) op basis van de schatting van de EC High Level Group EOSC (Commission High Level Expert Group 
on the European Open Science Cloud. 2016. Realising the European Open Science Cloud. Luxembourg: European Commission); 
N.B. dit bedrag is exclusief de investering in FRIS die reeds is toegezegd 
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•  Ten opzichte van het huidige beleid komt er meer geld beschikbaar dat universiteiten kunnen 
inzetten voor bijvoorbeeld data stewards, archiveringsstructuren voor de lange termijn en 
voorzieningen na afloop van onderzoeksprojecten. Instellingen vullen deze investeringen zelf in 
op een manier die rekening houdt met de noden van hun onderzoekers.  

Voor- en nadelen 

•  Het voordeel van dit scenario is dat instellingen grote vrijheid hebben in de besteding van het 
budget. Bovendien vergt dit scenario minder investering dan andere ambitieuzere scenario’s.  

•  Het nadeel van dit scenario is dat het ontbreken van een centrale voorziening of coördinatiepunt 
het lastig maakt om de knelpunten 'geen breed gedragen policy beliefs', 'onderzoekscultuur is 
nog niet open' en 'gebrekkige standaarden' aan te pakken. Bovendien wordt het oplossen van de 
knelpunten, 'amper voorzieningen na einde projecten' en 'geen exit-beleid medewerkers' 
overgelaten aan de instellingen.  

•  Het nadeel van dit scenario is dus ook dat er geen centrale coördinatie is op de besteding van de 
middelen, standaardisering en aansluiting op EOSC. Daarmee komt dit scenario niet tegemoet 
aan de vraag naar meer centrale afstemming, die naar voren kwam uit interviews. Bovendien 
wordt de oplossing van de knelpunten 'weinig data stewards' en 'archiveringssystemen kunnen 
veel beter' volledig overgelaten aan universiteiten.  

 

5.3 Scenario ‘Minimale Voorbereiding’ 

Figuur 14  Uitwerking van scenario ‘Minimale Voorbereiding 
Kernwoorden acute noden dekken, must haves, data stewards 

Governance 

•  geen nieuwe governancestructuren;  

•  FRIS ontwikkelt zich tot 'Vlaamse catalogus' middels de reeds toegezegde middelen (zie figuur 
7) 

•  universiteiten ontwikkelen eigen infrastructuur voor korte-termijnopslag 

•  universiteiten en onderzoeksinstellingen (waaronder SOC's) ontwikkelen infrastructuur voor 
lange-termijnarchivering, waarvoor een plan wordt gemaakt samen met VSC 

Raming 
investeringen M€ 10 à 1116 

Beschrijving 

•  Het scenario ‘minimale voorbereiding’ komt tegemoet aan de grootste actuele noden van 
instellingen en individuele onderzoekers. Dit scenario formuleert ‘must haves’ die ervoor zorgen 
dat Vlaanderen minimaal een Open Data beleid neer kan zetten, waardoor de wetenschap niet 
geremd wordt in haar ontwikkeling en economische kansen niet gemist worden.  

- Data stewards: er komt budget beschikbaar voor universiteiten om op korte termijn data 
stewards aan te nemen. De inzet is om minimaal één data steward per faculteit te hebben. 
Verschillen tussen onderzoeksgroepen kunnen echter groot zijn, dus het kan nodig zijn om per 
discipline of vakgroep een data steward in te zetten.  

- Infrastructuur: universiteiten verbeteren zelf decentraal hun systemen voor korte-
termijnopslag17. Daarnaast wordt er zo snel mogelijk samen met universiteiten, SOCs en het 
VSC een stappenplan opgezet om systemen voor lange-termijnarchivering bij universiteiten en 
SOCs op te zetten en te verbinden, waarbij tegemoet gekomen wordt aan de nood aan 
infrastructuur en centrale regie in de White Paper van de VLIR en in veel interviews18. De 
infrastructuur wordt decentraal ontwikkeld, maar wel afgestemd met andere instellingen en 

                                                             
16 M€ 5 geraamd voor het aanstellen van 50 à 60 data stewards  aan universiteiten (één per faculteit); M€ 5 à 6 voor verbetering 
RDM infrastructuur universiteiten en SOCs (korte en lange termijn); Dit komt overeen met een verhoging van de BOF-middelen 
en FWO gelden van +/- 2% (Departement EWI. 2018. Speurgids 2018 Ondernemen & Innoveren), terwijl een opslag van 1 à 2% 
aangeraden wordt door de ScienceBusiness Network Cloud Consultation Group (ScienceBusiness Network’s Cloud Consultation 
Group. 2018. The European Open Science Cloud: Who pays for what? Brussels: Science Business Publishing) op basis van de 
schatting van 5% opslag door de EC High Level Group EOSC (Commission High Level Expert Group on the European Open Science 
Cloud. 2016. Realising the European Open Science Cloud. Luxembourg: European Commission); N.B. dit bedrag is exclusief de 
investering in FRIS die reeds is toegezegd 
17 Onderzoeksinstellingen, waaronder SOC's, hebben doorgaans zelf hun systemen voor korte-termijnopslag op orde. 
18 Bovendien wordt hierbij verder onderzocht welke rol het VIAA kan spelen in archivering van audiovisueel materiaal, specifiek 
voor sociale wetenschappen en humanities. 
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het VSC. In dit plan wordt rekening gehouden met domeinspecifieke noden en 
standaardisering voor datamanagement en metadata die daarop aansluit.  

- In het stappenplan dat wordt ontwikkeld wordt metadateren van publicaties en data in 
voorgaande systemen wordt verplicht gesteld. 

- Onderwijs: het departement EWI gaat in overleg met het departement Onderwijs en Vorming 
om een interuniversitaire opleiding op te starten voor ‘research data managers’ (zoals 
beschreven in de White Paper van de VLIR). 

Keuzemodules 

•  Erkenning en waardering: in de nieuwe BOF-sleutel worden naast publicaties ook indicatoren 
rond Open Data meegenomen;  het departement EWI gaat in overleg met FWO over het 
erkennen en waarderen van Open Data, in navolging van plan S op EU-niveau.  

•  Voorziening na einde projecten: er wordt bekeken of FWO rekening kan houden met het gebrek 
aan voorzieningen voor datamanagement na afloop van projecten. 

Voor- en nadelen 

•  Dit scenario gaat uitsluitend in op acute noden die naar voren komen uit de interviews met 
Vlaamse stakeholders en essentiële elementen uit de landenbenchmarks. Het nadeel van dit 
scenario is dat het dus geen extra centrale governancestructuur biedt, hoewel die wens wel naar 
voren komt vanuit de VLIR en de interviews.  

•  Het nadeel van dit scenario is ook dat het ontbreken van een centrale voorziening of 
coördinatiepunt het lastig maakt om de knelpunten 'geen breed gedragen policy beliefs', 
'onderzoekscultuur is nog niet open' en 'gebrekkige standaarden' aan te pakken. Bovendien 
wordt het oplossen van het knelpunt 'geen exit-beleid medewerkers' overgelaten aan de 
instellingen.  

•  De keuzemodule 'erkenning en waardering' draagt bij aan de oplossing voor knelpunt 
'onderzoekscultuur is nog niet open'.  

•  De keuzemodule 'voorziening na einde projecten' draagt bij aan de oplossing voor knelpunt 
'amper voorzieningen na einde projecten'.  

•  Dit scenario investeert nadrukkelijk in de oplossing voor de knelpunten 'weinig data stewards' 
en 'archiveringssystemen kunnen beter'. Het nadeel is echter dat de oplossingen hiervoor 
decentraal zijn doordat instellingen zelf in de lead zijn, terwijl stakeholders in interviews 
aangaven dat een centrale oplossing wenselijk is. Ook wordt voorbereiding op de EOSC hierdoor 
bemoeilijkt. 

•  Voordeel is dat de investeringen waardevol zijn voor Vlaanderen, onafhankelijk van de 
ontwikkeling van de EOSC. Repositories blijven decentraal, maar met de centrale zoekfunctie 
van het nieuwe FRIS. 

•  Het uitbouwen van infrastructuur van instellingen in samenwerking met het VSC heeft als 
voordeel dat er meer onderling wordt afgestemd dan in het scenario 'Decentraal Investeren' en 
dat de koppeling van storage met computing wordt gemaakt. Het VSC heeft de expertise en het 
overleg met andere universiteiten om een cloud-storage-visie te ontwikkelen (zie ook figuur 3 op 
pagina 8). Het heeft een groot voordeel voor Vlaanderen om een gedeelde cloud-
storageoplossingsvisie te hebben die tot stand komt in een reeds bestaand 
samenwerkingsverband. Het VSC zou dan ook een goede rol kunnen spelen in het overleg over 
de ontwikkeling van storagefaciliteiten bij instellingen.  

•  Het nadeel is dat het VSC geen status heeft als een Board, zoals in het volgende scenario, 
waardoor het moeilijk wordt om overeenstemming te bereiken over de decentrale repositories 
(zoals bijvoorbeeld blijkt uit de benchmarks van Ierland en Oostenrijk). In dit scenario is er 
geen centrale governancestructuur, wat het lastig maakt om af te stemmen. 

 

5.4 Scenario ‘Flemish Open Science Board’ 

Figuur 15  Uitwerking van scenario ‘Flemish Open Science Board’ 

Kernwoorden 
•  Bestuurlijk stevige board, strategische koers,  

•  faciliteiten voor databeheer en -archivering, seed funding meer strategische piloten. 

Governance 

•  E.e.a. met de stakeholders te concretiseren en te accorderen in een Vlaams Actieplan Flemish 
Open Science Board, dat behelst: 

•  Het ontwerp van een centraal orgaan met een stevige adviesfunctie aan de minister en het 
beleidsdomein EWI, en het departement EWI in het bijzonder. De Board bestaat uit 
vertegenwoordigers van relevante stakeholders (o.a. onderzoeksinstellingen, FWO, 
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vertegenwoordigers van infrastructuren/ESFRIs, en een vertegenwoordiger van EWI) met 
bestuurlijke taken: 

- om te adviseren aan de overheid en de universiteiten, 
- om uitwerking te geven aan de strategische koers richting Open Science en Open Data, 
- om (Europese) beleidsontwikkelingen te coördineren (o.a. in relatie tot EOSC), 
- om toezicht te houden op de ontwikkeling van FRIS en de keuzemodule 'uitbreiding van taken 

in databeheer- en archivering op centraal niveau' (zie onderstaand) 
- om te fungeren als centrale kennishub, 
- om afspraken te maken over standaardisering (o.a. van metadata); 
- om strategische kansen te signaleren voor piloten van gemeenschappelijk belang. 

•  FRIS ontwikkelt zich tot 'Vlaamse catalogus' middels de reeds toegezegde middelen (zie figuur 
7); bovendien kan FRIS zich ontwikkelen volgens onderstaande keuzemodule 

•  Keuzemodule: een uitbreiding van taken in databeheer en –archivering op centraal niveau (bijv. 
bij FRIS, het VSC en/of onder FWO) 

Raming 
investeringen 

M€ 20 à 3019 (dit bedrag is inclusief M€ 10 à 11 van het scenario ‘minimale voorbereiding’)  
+ M€220 voor keuzemodule 'extra faciliteiten databeheer en -archivering' (bij FRIS 'Open Science 
luik', VSC of onder FWO) 

Beschrijving 

•  Het Flemish Open Science Board scenario omvat alle acties van scenario ‘minimaal 
voorbereiden’: 

- Budget voor Data Stewards (te besteden door universiteiten) 
- Budget voor verbetering korte-termijninfrastructuur (universiteiten) en lange-

termijninfrastructuur bij universiteiten en onderzoeksinstellingen (inclusief SOC's) 
- Metadateren van publicaties en data wordt verplicht gesteld 
- Overlegd wordt om een interuniversitaire opleiding op te starten voor ‘research data 

managers’ 
- Erkenning en waardering in BOF-sleutel en door FWO 
- FWO voorziening na einde projecten 

•  In dit scenario worden hieraan nog twee acties toegevoegd: 
i) Een centrale coördinatie door een Board die wordt toegevoegd aan de huidige 

governancestructuur, 
 Dit scenario komt tegemoet aan de expliciete roep van stakeholders om centrale regie om 

‘een stap verder te zetten’ in Open Science beleid. Er wordt een Flemish Open Science Board 
ingesteld, een bestuurlijk stevige overlegstructuur, gedragen door stakeholders, dat toezicht 
moet houden op de Open Data ontwikkelingen en koers. In dit scenario heeft een Flemish 
Open Science Board een toegevoegde waarde, die te vergelijken is met de nationale, 
coördinerende rol die onderzoeksfinancier FWF in Oostenrijk inneemt. Diens centrale rol 
werkt verbindend tussen de centrale en decentrale stakeholders en resulteert in opvallend 
veel bottom-up initiatief vanuit de onderzoeksinstituten (hoofdstuk 3).  

 Als overlegstructuur wordt met de keuze voor een Flemish Open Science Board bovendien 
flexibiliteit behouden om aan te passen aan de snelle ontwikkeling en onzekere uitkomst van 
de het Europese Open Data Beleid en de vorming van de EOSC.  

ii) Het opzetten van meer strategisch belangrijke piloten.  
 In dit scenario worden meer piloten opgezet voor datamanagement, naar analogie van Open 

Data initiatieven in het Vlaamse landschap zoals ELIXIR/VIB en naar inspiratie van 
instellingen zoals INBO en VLIZ. Bredere toepassing van dit soort initiatieven in Vlaanderen 
biedt mogelijk een strategische kans. Bovendien zijn er andere domeinen waar 
infrastructuren (deels) ontwikkeld zijn, die in piloten verder verbonden en ontwikkeld 
kunnen worden. 

                                                             
19 M€ 1,5 voor het Flemish Open Science Board; M€ 7 à 16 extra voor infrastructuur aan universiteiten (dat komt samen met de 
investering uit het scenario ‘minimale voorbereiding’ in totaal neer op M€ 26 voor infrastructuur aan universiteiten, dat ligt tussen 
de 3,5 en 5% opslag onderzoeksfinanciering bovenop de BOF-middelen en FWO gelden, richting de geadviseerde schatting van 
5% de EC High Level Group EOSC (Commission High Level Expert Group on the European Open Science Cloud. 2016. Realising 
the European Open Science Cloud. Luxembourg: European Commission)); M€ 1,5 voor seed funding van 3 tot 7 piloten (0,2 tot 
0,5 M per piloot); N.B. dit bedrag is inclusief M€ 10 à 11 van het scenario ‘minimale voorbereiding’, dit bedrag is exclusief de 
investering in FRIS die reeds is toegezegd 
20 Gebaseerd op DANS 
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Keuzemodules 

•  In dit scenario past een uitbreiding van taken in databeheer en –archivering op centraal niveau 
(bijv. Bij FRIS, het VSC en/of onder FWO). Dit kan direct of op langere termijn ingevoerd 
worden. Centrale taken naar het voorbeeld van DANS kunnen zijn: 

- data storage voor disciplines die geen data management oplossing hebben, 
- verbinding met grote (discipline) data archieven in Europa (ESFRI, ERIC), 
- tools en instrumenten bieden ter ondersteuning van databeheer van onderzoekers. 

•  Zulke faciliteiten kunnen op verschillende plaatsen worden ondergebracht, bijvoorbeeld bij het 
FRIS (in de vorm van een 'Open Data luik'), het VSC of anderszins te plaatsen onder FWO, in 
navolging van DANS, dat gefinancierd wordt door onderzoeksfinancier NWO en de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).  

Voor- en nadelen 

•  Het voordeel van dit scenario is dat het ingrijpt op alle zeven knelpunten en dat de keuzemodule 
de oplossing voor het knelpunt 'archiveringsstructuren kunnen veel beter' nog eens extra 
versterkt. Het Board heeft ook, in tegenstelling tot eerdere scenario's een duidelijke rol in het 
afstemmen van standaarden en aanjagen van de meer culturele aspecten van de beweging naar 
Open Data. 

•  Voordeel van dit scenario is de centrale aanpak, die door stakeholders in het Vlaamse landschap 
wordt gewenst. In het Vlaamse landschap is de gezamenlijke aanpak in de praktijk een sterkte, 
maar dat heeft de keerzijde dat centralere sturing niet vanzelfsprekend aanwezig is. Zowel in het 
VLIR White Paper als in de geïdentificeerde uitdagingen (hoofdstuk 4) klinkt een duidelijke 
vraag om een centralere aanpak van Open Data door. Een belangrijke les vanuit de benchmark 
van Frankrijk is dat samenwerking en een gezamenlijke visie cruciaal is om erin te slagen Open 
Data tot uitvoering te brengen.   

•  Het voordeel van een Board is dan ook dat deze een stevig mandaat heeft en een formele 
bevestiging kan geven op de verdeling van verantwoordelijkheden van stakeholders. In Ierland 
vervult de Higher Education Authority een belangrijke formele coördinerende rol tussen de 
departementen (Onderwijs en Economie), de onderzoeksinstituten en onderzoeksfinanciers 
(hoofdstuk3). In de Vlaamse governance wordt een Flemish Open Science Board met dezelfde 
positionering en rol als de HEA voorgesteld.  

•  De formele status van de Flemish Open Science Board is een bestuurlijk 
samenwerkingsverband, en geen autoriteit (HEA) of agentschap (zoals in het scenario Flemish 
Open Science Cloud). Dit geeft voldoende flexibiliteit om in te kunnen spelen op veranderingen 
in de ontwikkeling van de EOSC en scheelt bovendien in de kosten. De Board werkt in maximale 
afstemming met andere Belgische overheden. Dit scenario kan een beginpunt vormen en op de 
langere termijn de richting inslaan van het volgende scenario, de ‘Flemish Open Science Cloud’. 

•  Het nadeel van dit scenario is dat een Board in tegenstelling tot een agentschap zoals in het 
volgende scenario minder doorzettingsmacht heeft en niet zelf een centrale voorziening bouwt. 

•  Het voordeel van het realiseren van een keuzeoptie met een 'Open Science luik' als uitbreiding 
van FRIS is dat FRIS een steviger positie krijgt ten opzichte van universiteiten en 
onderzoeksinstellingen, in tegenstelling tot voorgaande scenario's. 

 

5.5 Scenario 'Flemish Open Science Cloud’ 

Figuur 16  Uitwerking van scenario ‘Flemish Open Science Cloud 

Kernwoorden Vlaamse data-economie, Europees aansluitbaar, infrastructuur- en kennisintensief, sturende 
overheid, innovatiebeleid  

Governance 

•  Indien gewenst, met de stakeholders te concretiseren en te accorderen in een Vlaams Actieplan 
FOSC, dat behelst: 

•  een nieuw op te richten agentschap voor Open Science, dat onder het beleidsdomein EWI valt 
geeft richting aan investeringen in Open Science en bouwt infrastructuur op Vlaams niveau;  

•  instellingen en het VSC hebben inspraak in de acties van het agentschap, maar beslissingsmacht 
ligt bij het agentschap 

•  FRIS ontwikkelt zich tot 'Vlaamse catalogus' middels de reeds toegezegde middelen (zie figuur 
7) en ontwikkelt daarnaast het 'Open Science luik' 

Raming 
investeringen 

•  M€ 26-65 

•  In dit scenario hanteren we een macro-economische berekening in navolging van Nederland, 
waar het Landelijk Coördinatiepunt RDM van universiteitsvereniging VSNU eenzelfde 



 
 

24 

berekening heeft uitgevoerd21. In die berekening gaan wij, net als in de vorige twee scenario’s, 
uit van de investeringspercentages van 2% en 5% nodig voor voorbereiding op de EOSC, 
onderbouwd door respectievelijk de Cloud Consulting Group Science|Business Network22 en de 
EOSC High Level Group23. Echter, in dit scenario gaan wij, net als Nederland heeft gedaan, niet 
uit van 2 of 5% van de overheidsinvesteringen in wetenschap (zoals in de vorige twee scenario’s, 
een berekening die internationaal regelmatig gehanteerd wordt), maar van 2 of 5% van de totale 
R&D-intensiteit uitgevoerd door het hoger onderwijs (Higher Education R&D-expenditure, 
HERD). Dit geeft een vollediger beeld van de investeringen in wetenschap en innovatie en dus 
in de investering die nodig is om zowel de wetenschap als economie goed voor te bereiden op de 
EOSC. Het voordeel van deze benadering is dat de R&D-intensiteit een belangrijke 
internationaal vergelijkbare indicator is voor beleidsmakers (bijv. binnen de OECD). Het past 
bij dit scenario om een andere basis voor de berekening van geraamde investeringen te nemen 
dan in de voorgaande scenario’s.  

•  De geraamde jaarlijkse investering voor Vlaanderen bedraagt in deze berekening M€ 26 (2% 
investering) tot M€ 65 (5% investering). In Bijlage F vindt u schattingen van de investeringen in 
de landen uit de benchmark van dit rapport.  

Beschrijving 

•  Dit scenario gaat verder dan de andere scenario’s in centralisering en investering. Er wordt een 
Flemish Open Science Cloud (FOSC) opgebouwd met een centrale positie in het Vlaamse R&D-
beleid. Dat wil zeggen, de FOSC is een integrale investering in wetenschap en economie. Het 
gaat uit van een investering op basis van R&D-intensiteit uitgevoerd door het hoger onderwijs.  

•  Een agentschap onder beleidsdomein EWI wordt opgericht om de FOSC op te bouwen op de 
langere termijn. 

•  Randvoorwaardelijke investeringen worden gedaan in met name data stewards, long term 
storage en data standaarden. De investeringen worden vanuit de overheid via het agentschap 
uitgezet. Instellingen en andere stakeholders hebben inspraak op de verdeling van deze 
middelen, maar beslissingen worden in het agentschap, onder verantwoordelijkheid van EWI 
genomen. Ook worden de andere acties van voorgaande scenario's gedaan die bijdragen aan de 
oplossing van de knelpunten, in dit scenario met een hoger budget. 

•  Grootschalige infrastructuurinvesteringen in high performance computing komen in publiek-
private afspraken tot stand, geleid door het agentschap. Op deze manier wordt de 
kennisintensieve samenwerking tussen onderzoeksinstituten en bedrijfsleven verder versterkt.  

Voor- en nadelen 

•  De basis van het scenario is de gedachte dat de European Open Science Cloud een optelsom is 
van lidstaten. Zonder Vlaamse Open Science Cloud bestaat er geen EOSC. Omgekeerd hangt de 
economische en wetenschappelijke return on investment van de benodigde kapitaalintensieve 
investering niet af van de EOSC. Een FOSC kan in potentie Europees of continentaal worden 
aangesloten worden.  

•  Indien aansluiting op Science Clouds buiten Vlaanderen echter uitblijft, dan profiteren de 
Vlaamse onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven in ieder geval van de impuls in een data 
gedreven economie en wetenschap. Dit scenario stimuleert vergaande oplossingen voor alle 
knelpunten. 

•  Het voordeel van dit scenario is dat het een gedegen voorbereiding geeft op de datagedreven 
toekomst. Een FOSC is in dit scenario een nieuwe pijler onder het Vlaamse innovatiebeleid. Het 
gaat om toekomstige waarde van onderzoeksdata in het economische en maatschappelijke 
verkeer. De FOSC vraagt om politiek leiderschap en een nationaal investeringskader om richting 
te geven aan de bouw van een datagedreven wetenschap en economie. 

•  Nadeel kan echter zijn dat de centralisering en investering groot zullen zijn.  

  

                                                             
21 https://www.edugroepen.nl/sites/RDM_platform/ 
22 The EOSC: Who pays for what? (2018): “Although the EOSC’s high level expert group estimated up to 5% of research budgets 
eventually may have to be allocated to data management, the Science|Business group believes 1% to 2% may be sufficient, once 
the EOSC has matured. However, as the benefits become apparent, some institutions may invest a larger slice of their budgets 
in data management.” 
https://sciencebusiness.net/system/files/reports/Who-pays-what-European-Open-Science-Cloud-.pdf 
23 EOSC First Report (2016): “In addition, well budgeted data stewardship plans should be made mandatory and we expect that 
on average about 5% of research expenditure should be spent on properly managing and stewarding data. Commission High 
Level Expert Group on the European Open Science Cloud. 2016. Realising the European Open Science Cloud. Luxembourg: 
European Commission, http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/realising_the_european_open_science_cloud_2016.pdf 
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5.6 Overzicht scenario’s en de manieren waarop ze bijdragen aan het oplossen van de 
knelpunten  

Onderstaand overzicht laat zien hoe elk scenario bijdraagt aan de oplossing van de verschillende 
knelpunten uit Hoofdstuk 4. 

Figuur 17  Overzicht scenario’s en hoe ze de knelpunten oplossen 

Overzicht

 
 
Legenda 

 
 

 Zonder extra investeringen zal het knelpunt zich in Vlaanderen nog meer manifesteren.  

 Draagt -gegeven de ontwikkelingen geschetst in H1 en H2 en H3 enigszins bij aan oplossing 

 Draagt significant bij aan een oplossing 

 Draagt zeer goed bij aan een oplossing 

K Keuzeoptie, zoals beschreven in het scenario 
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 Onze 59 gesprekspartners voor dit advies 

Figuur 18  Lijst met gesprekspartners  
Naam Instelling Naam Instelling 

Jan Aerts KU Leuven Myriam Mertens UGent 

Kristel Allewijn VLAIO Joeri Minnen VUB 

Lucy Amez VUB Els Palmans HoGent 

Dimitri Brosens INBO Emmanuel Pasco-Viel MESR 

Paolo Budroni UWien Ewald Pauwels VSC 

Sally Chambers DARIAH Katharina Rieck FWF 

Filip Colson VLIR Nele Robberechts VLIR 

Frederik Coppens ELIXIR/VIB Barbara Sanchez-Soliz TUWien 

Marin Dacos OpenEdition Kris Thienpont VLOHRA 

Hans De Jonge NWO Guy Thoonen VLAIO 

Melle De Vries KNAW Tom Tourwé Sirris 

Simon De Wachter VLEVA Philip Van Avermaet EWI 

Alain Deleener VLAIO Bart Van Beek FWO 

Klaas Deneudt VLIZ Steven Van den Berghe VUB 

Pascale Dengis EWI Anne Van den Bosch IMEC 

Peter Desmet INBO Kyle Van Gaeveren VUB 

Bart Dooms VITO Geert Van Grootel EWI 

Bart Dumolyn EWI Jan Van Hee VLOHRA 

Hanne Elsen UHasselt Inge Van Nieuwerburgh UGent 

Marc Engels Flanders Make Sadia Vancauwenbergh UHasselt 

Aurora Geerts VLIR Hannelore Vanhaverbeke KU Leuven 

Jord Hanus UAntwerpen Christophe Verbruggen UGent 

Rita Hauchecorne EWI Ingeborg Verheul SURFsara 

Niel Hens KVAB Els Vermander EWI 

Francisco Hernandez VLIZ Hilde Vermeulen EWI 

Steven Latré IMEC Nico Verplancke VIAA 

Kris Laukens UAntwerpen Ans Vollering KNAW 

Marie-Pascale Lizée MESR Annelies Wastyn VLEVA 

Lennart Martens VIB Hans Willems FWO 

Marianne Martens UGent   
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 Benchmark Frankrijk 

 Achtergrond 

 Het Franse landschap van innovatie en wetenschap 
De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling in Frankrijk in 2014 was €47,9 miljard, 2.24% van de Franse 
GDP. De financiering van de overheid aan wetenschap en ontwikkeling (R&D) in Frankrijk was in 2014 
€19,8 miljard. Bedrijven financierden in hetzelfde jaar €31,7 miljard. Onderzoeksfinanciering voor 
publiek onderzoek is in Frankrijk voor het overgrote gedeelte afkomstig het Ministerie voor Onderzoek 
en Hoger Onderwijs (MIRES). Daarnaast wordt onderzoek gefinancierd door andere 
overheidsdepartementen en door instellingen zelf, zoals het nationale wetenschapsfonds (ANR). 

Het publiek gefinancierde onderzoek wordt vooral gedaan bij hoger onderwijsinstellingen en 
onderzoeksinstellingen. Frankrijk heeft 86 universiteiten, inclusief de drie nationale polytechnische 
instellingen. Daarnaast heeft Frankrijk “Grandes Écoles” die studenten trainen in engineering, 
commerce of humanities – in 2010 waren er 230 in totaal. Ten slotte zijn er in Frankrijk verschillende 
onderzoeksorganisaties die zich richten op één specifieke onderzoeksdiscipline. Franse publieke 
onderzoeksinstellingen bestaan uit acht ‘Etablissements public à caractère scientifique et technologique’ 
(EPSTs) waaronder de CNRS, INRA, INRIA, INSERM, en twaalf ‘Etablissements public à caractère 
industriel et commercial’ (EPICs) waaronder ONERA, en IPEV, die allemaal staatseigendom zijn en 
vanuit een of meerdere ministeries worden gecontroleerd. In 2014 werd 54% van het publieke onderzoek 
in Frankrijk en een vijfde van alle onderzoek in Frankrijk aan deze instellingen gedaan, waarvan 32% 
door de EPSTs 22% door de EPICs. Daarmee zijn zij de belangrijkste stakeholders in R&D van Frankrijk. 
De CNRS en CEA zijn de twee grootste onderzoeksinstellingen in Frankrijk, die in 2014 33% van alle 
publieke onderzoek verrichten. 

Op dit moment zijn er 125 Open Access repositories in Frankrijk die geregistreerd zijn in OpenDOAR, 
en 98 repositories voor onderzoeksdata volgens Re3data. Daarnaast zijn er 23 instellingen met een 
geregistreerd Open Access beleid in de Registry of Open Access Repository Mandates and Policies 
(ROARMAP). Daarnaast zijn er 100 research infrastructures voor verschillende disciplines. 
OpenEdition is daar een van, en is specifiek gericht op de humanities en sociale wetenschappen. 

 Geschiedenis van Open Data in Frankrijk 
Volgend op de Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, 
hebben Franse universiteiten deze verklaring ondertekend. De eerste universiteit was de Universiteit 
van Lyon die de verklaring in 2006 ondertekende. In oktober 2006 is in Frankrijk de nieuwe wet Law 
for a Digital Republic geïntroduceerd. Hierin staan twee belangrijke artikelen: Artikel 6, met een 
mandaat om alle data van de administratie - voornamelijk bestaande uit de databanken van het 
ministerie en onderzoeksdata in het algemeen - open en publiekelijk toegankelijk te maken; en Artikel 
30 dat gaat over Open Access van publicaties. Dit is geen mandaat, maar een nieuw recht voor uitgevers 
om alle data in een open repository te plaatsen, 6 tot 12 maanden na de publicatiedatum. 

In 2017, toen Frédérique Vidal de Minister van Onderzoek en Hoger Onderwijs werd, werd duidelijk dat 
er ondanks de wet, weinig tot geen uitvoering hiervan plaatsvond. Marin Dacos, nationaal adviseur van 
Open Science en tevens oprichter van OpenEdition, is toen gevraagd om een nationaal plan op te stellen 
om de wet daadwerkelijk te implementeren. Naar aanleiding van de Law for a Digital Republic, maar 
ook volgend op de Amsterdam Call for Action on Open Science, heeft Frankrijk in juli 2018 een nationaal 
plan uitgebracht met daarin een stappenplan voor de komende 5 jaar. Het plan dient als de nationale 
strategie van Frankrijk. Het plan richt zicht niet alleen op Open Access, maar ook op Open Data. 

 Governance van Open Data  
In Frankrijk werken veel partijen actief aan Open Data. Naast de eerder genoemde universiteiten (de 
Universiteit van Lyon was een van de eerste universiteiten die een archief heeft opgericht en de eerste 
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die in 2006 de verklaring van Berlijn tekende), Grandes Écoles en onderzoeksorganisaties (waaronder 
de CNRS, het nationale wetenschappelijk onderzoekscentrum), speelt het Ministerie van Hoger 
Onderwijs en Onderzoek (MESRI) een belangrijke rol en geeft vorm aan de onderzoeksstrategie. Het 
ministerie vervult meerdere rollen, namelijk het financieren van repositories en andere initiatieven, het 
implementeren van de nieuwe wet, het bieden van incentives voor datamanagement, en het geven van 
trainingen aan jonge onderzoekers. 

Daarnaast is de ‘Agence Nationale de la Recherche’ (ANR) de belangrijkste onderzoeksfinancier, en de 
‘Agence d’Evaluation de la Recherche et de lÉnseignement Supérieur’ (AERES) een belangrijke 
evaluator van het onderzoeksveld. De ANR is de grootste en belangrijkste onderzoeksfinancier van 
Frankrijk en heeft tevens een Open Access mandaat sinds 2007.  De ANR motiveert onderzoekers om 
publicaties op te slaan in het nationaal Open Access platform Hyper Articles en Ligne (HAL).  

Een andere belangrijke partij in het Open Data landschap van Frankrijk is Couperin, een consortium 
dat data verzameld van APC uitgaven van universiteiten en onderzoeksinstellingen in Frankrijk. 
Couperin publiceerde een manifest om open publicaties te stimuleren. In samenwerking met het EU-
gefinancierde OpenAIRE project dat van 2009 tot 2012 liep heeft Couperin gefocust op het groene Open 
Access pad en in samenwerking met de Directory of Open Access Journals (DOAJ), een directory die 
alle Open Access journals bijhoudt, in 2010 op de gouden route van Open Access. 

Verder is er een Open Science commissie CoSO en Codornun, bestaande uit vier delen waarvan één 
gericht is op digitale research infrastructures. Deze initiatieven zijn erop gericht mensen te coördineren, 
zowel op het gebied van diensten als op het gebied van infrastructuren.  

Figuur 19  Organisatie van Open Data in Frankrijk 

 
Bron: Technopolis B.V. 

 Open Data Strategie  
Het Franse systeem is zeer gecentraliseerd. Frankrijk heeft een nationaal plan, wat dient als de nationale 
strategie rondom Open Data. Het is afgeleid van de Law for a Digital Republic. Daarnaast hebben veel 
onderzoeksinstellingen (zoals INRA, CIRAD, INIST) een eigen strategie, beleid, of maatregelen om 
Open Research Data en RDM te stimuleren. Veel van deze research infrastructures zijn verbonden met 
ESFRI research infrastructures en zijn vaak ook betrokken bij Research Data Alliance (RDA) activiteiten 
rondom interoperabiliteit. De onderzoeksorganisaties hebben hun eigen strategie afgestemd op de 
nationale strategie en het ministerie. Het nationale plan is volledig verbonden met de EOSC en het GO 
FAIR initiatief van de Europese Commissie.  

Het nationaal plan van Frankrijk is verdeeld in drie delen: open toegang tot publicaties, Open Data en 
een duurzame Europese en internationale samenwerking op het gebied van Open Science. Voor elk 
onderdeel is ook een roadmap opgesteld. Wat betreft open toegang tot publicaties heeft Frankrijk als 
doel om een Open Science Fund te creëren, om de nationale open repository HAL verder te 
ondersteunen, en om Open Access verplicht te stellen voor artikelen afkomstig van publiekelijk 
financiering. Voor het tweede punt van Open Data stelt Frankrijk als doel om Open Access disseminatie 
voor onderzoeksdata verplicht te stellen voor projecten die door de overheid gefinancierd worden, om 
een Chief Data Officer in te stellen voor elke instelling en om een Open Data beleid in te stellen. Ten 
slotte beoogt Frankrijk om Open Data vaardigheden verder te ontwikkelen, vooral op PhD niveau, om 
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onderzoeksinstellingen aan te sporen Open Data beleid aan te nemen en actief bij te dragen aan de EOSC 
en GO FAIR. 

 Maatregelen omtrent de EOSC en de ESFRI’s 
Het nationale plan van Frankrijk is verbonden met de European Open Science Cloud (EOSC) en vooral 
gericht op de digitale wetenschappen. In het plan wordt aangegeven actief bij te dragen aan het 
structureren van Europese data in het EOSC en om bij te dragen aan het initiatief “GO FAIR”. Frankrijk 
is een van de oprichters van het GO FAIR initiatief, wat tot doel heeft om aanbevelingen te doen rondom 
interoperabiliteit en data structuren.  

De ESFRIs worden ook genoemd in het Nationaal Plan: “national and European research infrastructures 
will be given priority, especially subject-based and discipline-specific repositories”. Volgend op de 
Europese ESFRI roadmap is er tevens een specifiek nationaal plan voor research infrastructures (RA) 
geschreven, wat dient als een nationale versie van de ESFRI roadmap voor Frankrijk, met een duidelijk 
statement rondom Open Science. De eerste versie dateert uit 2016, en deze is in 2018 vernieuwd. Het 
RA beschrijft ook het gebruik van datamanagement plannen. 

 Data registers en RDM 
Het nationaal Open Access platform Hyper Articles en Ligne (HAL) wordt gezien als het gecentraliseerde 
archief van ANR. Volgens het ANR moeten alle publicaties die publieke gefinancierd worden in het HAL 
open archief systeem worden opgeslagen. Het doel is om over twee jaar ongeveer 70% van alle Franse 
publicaties in de HAL repository te hebben. HAL is alleen bedoeld voor publicaties. Voor data is er geen 
gecentraliseerde repository. 

Naast de nationale en gecentraliseerde repositories, hebben sommige universiteiten en 
onderzoeksinstellingen hun eigen (gedecentraliseerde) repository. De universiteit van Strasbourg en 
Sciences Po hebben bijvoorbeeld hun eigen repository die niet erkend worden als nationale 
infrastructuur. Ze hebben een eigen lokaal archief waarvan de inhoud ook in HAL terecht komt. Er zijn 
ongeveer 100 infrastructuren in totaal in Frankrijk. HAL is er een van, net zoals OpenEdition, een 
nationaal platform van meer dan 450 journals en 4000 boeken.  

Er zijn veel discipline-gebaseerde repositories waarvan de meeste verbonden zijn aan ESFRIs of 
internationale disciplinaire repositories. Binnen elk discipline zijn er andere initiatieven. Zo heeft de 
universiteit van Strasbourg het astronomische datacentrum opgericht dat met organisaties in de hele 
wereld verbonden is. ESFRIs spelen een belangrijke rol, omdat sommige infrastructuren noodzakelijk 
zijn voor data repositories. Franse stakeholders zijn vrijwel altijd vertegenwoordigd in alle ESFRIs.  

 Aanpak omtrent data skills 
Sommige organisaties in Frankrijk hebben data stewards, maar er is nog een lange weg te gaan. In het 
nationaal plan is besloten om een Chief Data Officer (CDO) in te stellen op elke universiteit, zodat er een 
netwerk van CDOs ontstaat die data stewards in het veld helpt om best practices met elkaar te delen. Er 
is al een nationale CDO in Frankrijk, maar deze richt zich niet op onderzoek in het bijzonder. Daarnaast 
is er een nationaal initiatief om France onderzoekers op te leiden met basisvaardigheden rondom IT, 
waaronder DOI en de Law for a Digital Republic. Daarnaast is er een ander initiatief, een DMP 
implementatietool voor alle Franse onderzoekers om DMPs te schrijven. Dit is op basis van een open 
source software van de Universiteit van California die aangepast is specifiek voor Franse onderzoekers. 
Ten slotte moeten alle PhD studenten trainingen volgen rondom datamanagement en Open Data en een 
vak volgen over research ethics. 

 Lessen en valkuilen  
In Frankrijk is het nationaal plan erg belangrijk, omdat het nationaal gedreven is en een duidelijke visie 
is overgedragen door de minister. Er is een duidelijke politieke wil en besluit en dat staat erg sterk. Er 
zijn duidelijke mandaten rondom publicaties en data en het tracht elk aspect van het Open Data 
vraagstuk te betrekken. Het risico hiervan is dat juist omdat de ambities zo hoog zijn niet alle doelen 
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kunnen worden bereikt. Men weet nog niet precies hoe Open Data geïmplementeerd moet worden. Dit 
zal gaandeweg duidelijk moeten worden. 

Nadat de nieuwe wet was ingevoerd en het nationaal plan uitgebracht was, was de vraag of er naast de 
kennis omtrent Open Data wel voldoende diensten en vaardigheden zijn om het te implementeren. Dit 
blijkt per discipline te verschillen. De astronomie, genetica, en digitale humanities zijn allemaal 
gecentreerd rondom data en hebben sterke infrastructuren voor deze data opgebouwd. Er zijn echter 
ook veel disciplines die niet zo data gedreven zijn en waarvan data niet het centrale punt is van het 
ecosysteem. Voor deze disciplines brengt de Open Data beweging een grote verandering teweeg en 
moeten mensen getraind worden en nieuwe infrastructuren en diensten worden ingevoerd. Dat kan een 
lang proces zijn. 

Samenwerking is daarom cruciaal. In Frankrijk brengt de Coordination of French Research-Intensive 
Universities (CURIF) de belangrijke Franse universiteiten op het gebied van onderzoek samen. Het 
bestaat uit 18 leden die allemaal dezelfde visie hebben. De crux is vervolgens om te begrijpen wat iedere 
stakeholder nodig heeft en wil binnen dit complexe Open Data landschap. Belangrijk daarbij is om een 
duidelijke boodschap of concreet plan te hebben voor onderzoekers en trainingen te bieden die dichtbij 
de onderzoekers zelf staan. De Open Data commissie CoSO wil op PhD niveau trainingen aan gaan 
bieden. Het is belangrijk om de IT-kennis van onderzoekers, maar ook binnen andere organisaties, te 
verbeteren. Verder is het van belang dat er ook initiatieven zijn vanuit de onderzoekers zelf, naast de 
top-down initiatieven vanuit de overheid, zoals de Law for a Digital Republic en het nationale plan. 

Ten slotte is het belangrijk om een nationale repository voor publicaties te hebben. Frankrijk heeft één 
gecentraliseerde repository HAL en een aantal repositories bij enkele onderzoeksorganisaties. Eén 
gecentraliseerde nationale repository is handig, omdat iedereen publicaties kan plaatsen en op eenzelfde 
plek kan vinden. Recentelijk is er een nationale commissie opgericht die verschillende stakeholders, 
waaronder onderzoekers, samenbrengt en zorgt voor discussie en uitwisseling van kennis. De vraag is 
echter of DMPs verplicht zouden moeten worden op nationaal niveau en wat Open Access opgeslagen 
zou moeten worden en welke rechten er zijn vanuit een juridisch perspectief. Juist omdat Frankrijk 
bestaat uit zoveel verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen, is samenwerking tussen het 
ministerie en de wetenschap cruciaal.  
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 Benchmark Ierland 

 Achtergrond 

 Het Ierse landschap van innovatie en wetenschap 
Er zijn meer dan 40 hoger onderwijsinstellingen (HEI) in Ierland. De focus van het financieringssysteem 
ligt op de 24 hoger onderwijsinstellingen die een basisfinancieringsbijdrage van de Higher Education 
Authority (HEA) ontvangen – bestaande uit 7 universiteiten, 14 technologie-instituten en 3 
gespecialiseerde hogescholen.  

Het publiek gefinancierde R&D in Ierland bestond in 2015 uit €812m. R&D financiering in Ierland komt 
voornamelijk van bedrijven (48,4% van de R&D financiering) , de overheid (25,9%) en door externe 
financiering (23,8%). Het overgrote deel van de R&D financiering en uitvoering in Ierland wordt gedaan 
door bedrijven die actief zijn op het gebied van R&D. De uitvoering van R&D lag in 2015 voor 71,3% bij 
bedrijven. Het hoger onderwijs is de twee na grootste uitvoerder van R&D met 24,4% in 2015.  

Het hoger onderwijs krijgt ongeveer 70% directe publieke overheidsfinanciering en ongeveer 16% 
externe financiering. De basisfinanciering van onderzoek op universiteiten en instellingen komt van de 
Higher Education Authority (HEA). Specifieke projectfinanciering voor onderzoek was in 2016 €34m 
door de Irish Research Council, €32,5m door de Health Research Board, €172,6m door de Science 
Foundation Ireland, en €123,5m door Enterprise Ireland. 

Het Department of Education and Skills is in Ierland verantwoordelijk voor het hoger onderwijsbeleid, 
voor zover het universitair onderwijs, de wetenschappelijke staf en de studenten betreft. Dit 
departement initieert geen onderzoeksbeleid. Het onderzoek, dat door de universiteiten, technologische 
instituten en hogescholen wordt verricht, is een beleidsverantwoordelijkheid van het Department of 
Enterprise, Business and Innovation. Er is sprake van een scheiding van verantwoordelijkheden met 
onderling sterk verbonden belangen. Vanwege deze departementale opzet is de Higher Education 
Authority toegevoegd met een eigen verantwoordelijkheid om te verbinden tussen de departementen en 
de instituten. De HEA is de ontwikkelings- en planningsorganisatie voor hoger onderwijs en onderzoek 
in Ierland. De  HEA heeft een brede adviesfunctie in het hoger onderwijsveld en is daarnaast 
verantwoordelijk voor de basis bekostiging van de universiteiten, de Institutes of Technology en 
hogescholen. De HEA kan zelf (prestatie- of doel) afspraken aan de financiering verbinden. Deze 
structuur is redelijk uniek in Europa. De HEA is doorgaans het  neutrale orgaan dat kan voorzitten, 
coördineren en faciliteren, met name op nationaal gezamenlijk beleidsniveau, zoals Open Data. 

Eind 2015 bracht de regering het visiedocument Innovation 2020, Ireland’s 5-year strategy for research 
and development, science and technology uit. Deze strategie is gebaseerd op een gedeelde visie op 
Ierland als een ‘Global Innovation Leader, driving a strong, sustainable, high employment economy and 
a better society enjoying a good quality of life’. Het ontwikkelen van talenten van de (beroeps)bevolking 
is een achterliggende doelstelling van deze strategie en zal cruciaal zijn voor de succesvolle realisering 
van deze nationale visie. 

Op dit moment zijn er in Ierland 24 repositories voor publicaties volgens OpenDOAR, 9 repositories 
voor onderzoeksdata volgens Re3data en 10 instellingen met een geregistreerd Open Access beleid in de 
Registry of Open Access Repository Mandates and Policies (ROARMAP).  

 Geschiedenis van Open Data 
De Europese Commissie brengt geleidelijk een toenemend aantal Open Data voorwaarden aan in FP 
projectfinanciering van onderzoek. De eerste voorwaarde betreft Open Access van publicaties. In Ierland 
is hierop gereageerd in 2012, toen alle belangrijke onderzoeksinstellingen en -financiers zich 
committeerden aan een gezamenlijke beleidsverklaring over Open Access om zodoende compliant te 
zijn met Europees onderzoeksbeleid. Tevens is er een nationale stuurgroep gevormd die belast is met 
toezicht op de uitvoering van de beleidsverklaring. In het overheidsrapport Innovation 2020 (opgesteld 
in 2015) – dat ervoor moet zorgen dat Ierland zich ontwikkeld tot een wereldwijde leider op het gebied 
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van innovatie – is er aandacht voor het ondersteunen van nationaal en Europees Open Access beleid en 
principes. Verschillende organisaties committeren zich in de periode 2016 – 2020 aan het integreren en 
ondersteunen van Open Access repositories, het nationale onderzoeks-classificatiesysteem, HEI 
onderzoeks-informatiesystemen, grant managementsystemen van onderzoeksfinanciers en systemen 
die expertise kunnen lokaliseren (zoals KTI’s Find a Research Expert). In 2017 werd de nationale open 
overheidsdata strategie gepubliceerd en de verwachting is dat er in 2018 een nationale open science 
strategie zal komen.  

 Governance van Open Data 

Figuur 20  Organisatie van Open Data in Ierland 

 
Bron: Technopolis B.V. 

In Ierland hebben twee ministeries een belang bij Open Data: het Department of Enterprise Business 
and Innovation (EBI) is verantwoordelijk voor Open Data in Europees verband, vanuit een sterk 
economische focus op business en ondernemen. De EOSC heeft primair aandacht van het EBI, vanwege 
de Europese focus. Zij zijn verantwoordelijk voor rapportage en deelname aan de EOSC. Zij moeten 
formeel gezien experts aansturen, die komen van de research funders, de Health Board en de HEA. Het 
Departement van Education and Skills heeft een universiteitsfocus, op het wetenschappelijk personeel 
en de studenten. Zij ziet zichzelf niet als beleidsinitiator van onderzoek.  

De Higher Education Authority (HEA) krijgt daarmee van nature een verbindende rol tussen de twee 
departementen. De HEA heeft de leiding over de strategische ontwikkeling van het Ierse hoger onderwijs 
en onderzoek met als doel het creëren van een samenhangend systeem van verschillende instellingen 
met verschillende missies. In de nationale strategie voor hoger onderwijs werd geadviseerd de positie 
van technologische instituten te consolideren en de weg te openen om technologische universiteiten 
(TU's) te worden. Ook heeft de HEA een faciliterende rol, waarbij ze alle universiteiten bij elkaar kan 
brengen om Open Data te ontwikkelen.  

In het National Open Research Forum (NORF) verband brengt HEA ook de andere partijen zoals de 
ministeries, de onderzoeksfinanciers etc. bij elkaar. Het NROF initieert een nationale, gecoördineerde 
agenda voor open science in Ierland en zorgt ervoor dat de open science benadering van Ierland in 
overeenstemming is met best practices binnen de EU. NORF is opgericht om een Ierse agenda voor open 
science af te leveren. Het beantwoordt daarmee aan de Europese C0mmissie Recommendation C(2018) 
2375 dat lidstaten in zekere zin verplicht om een nationale aanpak voor open science te organiseren. 
NORF wordt gezamenlijk voorgezeten door de Higher Education Authority (HEA) en de Health 
Research Board (HRB) met secretariaat van het Department of Business, Enterprise and Innovation 
(DBEI). Het NORF heeft het  lidmaatschap van de vroegere National Open Access commissie 
overgenomen en verbreed, waarbij de expertise van vertegenwoordigers uit onderzoeksbeleid, 
onderzoeksfinanciering, onderzoeksinstituten, bibliotheken en andere belangrijke belanghebbenden in 
het onderzoekssysteem is gecombineerd. Verschillende werkgroepen richten zich op belangrijke 
gebieden van Open Access publicaties, open onderzoeksdata, infrastructuur en human resources 
(vaardigheden) die nodig zijn om Open Data te leveren voor Ierland. 

Samen met de overige onderzoeksfinanciers Science Foundation Ireland, Health Research Board en de 
Irish Research Council, heeft HEA een belangrijke positie om de condities voor Open Data te scheppen. 
Daarnaast zijn er wat kleinere financiers, die doorgaans het beleid van de grotere volgen. De instituten 
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zijn uiteraard belangrijk. Er zijn verschillen tussen de universiteiten en de technische instituten. 
Universiteiten hebben een lagere compliance rate dan een groot aantal technische instituten die Open 
Data meer verplicht stellen. De universiteiten hebben in de afgelopen jaren ten behoeve van Open Access 
platforms ingericht. Er is een nationaal Open Access beleid sinds een paar jaar. In Ierland is er geen 
rectorencollege, maar wel een universiteitsvereniging die veelvuldig afstemt met onder andere rectoren. 
In het algemeen worden er geen lacunes ervaren door organisaties in het de Ierse structuur rondom 
Open Data. 

 Open Data Strategie 
De open science strategie wordt beschouwd als een levend beleidsdocument. De NORF rapporteert  in 
de herfst 2018 over open science beleid. De planning is dat het voorgestelde beleid door de 
departementen wordt vastgesteld en vervolgens door alle betrokkenen wordt opgevolgd. Naar 
verwachting zal het nieuwe beleidsvoorstel dieper ingaan op standaarden voor Open Data en 
infrastructurele noden, hoewel er op voorhand geen overheidsgeld voor is. Het rapport dient ter 
onderbouwing van een open science strategie met bijbehorende begroting. Evidence based reporting is 
belangrijk voor de NORF om een overtuigend dossier aan te leveren. 

Net als in andere Europese lidstaten heeft de Ierse overheid een nationaal plan voor open overheidsdata 
gelanceerd. In Juli 2017 werd de nationale Open Data strategie 2017 – 2022 gelanceerd. In de strategie 
wordt aangegeven dat het concept Open Data gaat over het online beschikbaar maken van gegevens van 
overheidsinstanties voor hergebruik. Gepubliceerde Open Data hebben geen impact op het 
fundamentele recht op de bescherming van vertrouwelijke persoonlijke en commerciële gegevens en 
bevatten in deze gevallen geen informatie waarmee een individuele entiteit (persoon of bedrijf) kan 
worden geïdentificeerd. De strategie beschrijft zeven strategische thema's die leidend zijn voor het Open 
Data initiatief: 

•  Verbreding van het bereik van overheidsinstanties die actief betrokken zijn bij het Open Data 
initiatief; 

•  Verbetering van de kwaliteit, kwantiteit en reikwijdte van beschikbare datasets; 
•  Verbetering van het dienstenaanbod op het nationale Open Data portaal; 
•  Blijvende betrokkenheid bij belanghebbenden om het gebruik van Open Data aan te moedigen; 
•  Ondersteuning en aanmoediging van verschillende groepen gebruikers van Open Data, met inbegrip 

van openbare-dienstinstanties; 
•  Evaluatie van de effecten, voordelen en risico's van het initiatief; 
•  Zorgen dat er doeltreffende governance-structuren zijn om de strategie ten uitvoer te leggen. 
De beleidsverklaring over Open Access, de National Principles for Open Access Policy Statement (2012) 
is gebaseerd op best practices binnen de EU en de OECD. Het completeerde en versterkte reeds bestaand 
Open Access beleid van Ierse onderzoeksinstellingen en -financiers, evenals Ierse bibliotheken en 
repositories. Het bevat meerdere gemeenschappelijke principes zoals onderzoekers die vrij moeten zijn 
om te publiceren waar zij vinden dat het meest geschikt is, het ondersteunen van vrije informatiestroom 
over nationale en internationale onderzoekgemeenschappen, bijdragen aan open innovatie en grotere 
transparantie.  

Tevens ondersteunt het NORF rechtstreeks de implementatie van aanbeveling 4.7 van de nationale 
strategie Innovation 2020. De visie van Innovatie 2020 is dat Ierland – dat als land momenteel wordt 
geclassificeerd als een ‘volger’ in de ranglijst van de Innovation Union Scoreboard – zal transformeren 
tot een wereldwijde ‘leider’ in innovaties, die een sterke duurzame economie en een betere samenleving 
aanjaagt. Binnen de NORF zijn er zes werkgroepen ingericht voor: 

•  Visie: ontwikkeling van een conceptvisie voor de Open Science-agenda voor Ierland op basis van de 
huidige Europese discussies. 
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•  Open Access uitgangspunten: herziening van de nationale Open Access uitgangspunten om rekening 
te houden met de vereisten uit de recente conclusies van de Europese Raad Concurrentievermogen. 

•  Principes voor onderzoekgegevens: ontwikkeling van nationale uitgangspunten voor Open Data in 
Ierland. 

•  Human resources: verkenning van huidige en benodigde capaciteiten in Ierland om te voldoen aan 
Open Data vanuit het oogpunt van personeel (inclusief de bibliothecaris / repositories).  

•  Infrastructuur: verkenning van de huidige en toekomstige infrastructurele capaciteit in Ierland om 
te voldoen aan Open Data (inclusief evaluation and metrics). 

•  Ambassadeurs: voorbereiding van ambassadeurs en best practices die al in het Ierse systeem 
fungeren: aantonen van de waarde van de investering, praktische voorbeelden geven en best 
practices van buiten Ierland overwegen. 

 Maatregelen omtrent de EOSC en de ESFRI’s 
HEA was de eerste in Europa die een ESFRI roadmap had opgesteld. Op dit moment is er een update 
nodig van ESFRI’s die op de lijst staan, waarbij geïnterviewden waarschuwen dat ze niet redundant 
moeten worden door de ontwikkeling van Europese standaarden voor Open Data waaraan iedereen kan 
voldoen.  

De (universiteits)bibliotheken zijn de drijvende kracht achter de ontwikkeling van  repositories in 
Ierland. Daarbij is een belangrijk aandachtspunt de interoperabiliteit met Europese standaarden 
(EOSC). Er is een NORF werkgroep die specifiek kijkt naar onderzoeksinfrastructuren en hoe de Ierse 
infra zich verhoudt tot elders in de wereld. 

 Data registers en RDM 
Repositories zijn gedecentraliseerd bij de universiteiten. Op nationaal niveau is een handige  zoekfunctie 
ontwikkeld, geen repository, om datasets in universiteitsrepositories te vinden. Het is een bewuste keuze 
om geen nationale repository te ontwikkelen. Ten eerste omdat er op hoger Europees niveau ook 
repositories zijn. Ten tweede omdat al de verschillende mogelijkheden nog niet op een rij zijn gezet. 
Vanuit overheidsperspectief is er geen standpunt ingenomen over repositories. ISSDA is een 
domeinspecifiek voorbeeld. Daar zijn er een paar van. 

 Aanpak omtrent data stewards 
Sommige instituten hebben geïnvesteerd in nieuwe data functies. Maar in wisselende mate. Wel zijn alle 
instituten erg alert op data beveiliging en privacy. De midden- en kleinbedrijven die onderzoeksintensief 
zijn ervaren sinds een paar jaar de eisen van Open Access en Open Data beleid van de EU en moeten 
zich extra inspannen om personeel voldoende kwalitatief op te leiden.  

Er is institutioneel beleid voor wetenschappelijke integriteit, waarin training van data skills als 
institutionele plicht en individuele verantwoordelijkheid van de onderzoeker is opgenomen. De Ierse 
overheid overweegt een centraal beleid, maar dat is nog ter verkenning in NORF verband. De skills 
werkgroep is nog niet officieel van start gegaan. Dat heeft een tactische reden: eerst het Open Access en 
Open Data beleid evalueren en dan vervolgens de staf evalueren om te bepalen of er skills training nodig 
is. 

 Lessen en valkuilen 
Een sterk punt aan de Ierse aanpak is dat deze gezamenlijk is. Beleid is door overheid en wetenschap 
samen gemaakt en dat was goed voor de acceptatie en inclusie. Het leerproces is nog niet over, mede 
omdat er nog niet is geïnvesteerd in data infrastructuren. Een belangrijke les is dat Open Data een snel 
veranderend terrein is en daar past flexibiliteit het beste bij. Als het nationale Open Access beleid 
tussentijds niet was bijgesteld dan had Ierland het Open Data vraagstuk volledig gemist. Het wettelijke 
kader veranderd ook ontzettend snel en dat onderstreept het belang van flexibiliteit. 
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Er moet gewaakt worden voor een aantal valkuilen of barrières. De onderzoekers zelf zijn een potentiële 
barrière, maar dat is iets universeels. Zij zullen de juiste instrumenten en training moeten ontvangen. 
Een barrière is een lichte onzekerheid of Ierland snel genoeg kan reageren op de beleidsontwikkeling 
van de EOSC. Vanuit politiek en beleid kan het zo zijn dat er niet voldoende kennis is om snel te 
ontwikkelen. Een andere barrière komt uit de economische strategie om in 2020 top in innovatie te 
worden. Het grote risico is dat er geen geld is vrijgemaakt om de targets uit deze strategie te realiseren. 
Er is een groei van het BNP nodig die vooralsnog niet gerealiseerd is. Open Science en Open Data worden 
nauwelijks genoemd in deze innovation 2020 strategie. Terugkijkend had het meer aandacht, meer 
uitwerking nodig gehad.  
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 Benchmark Nederland 

 Achtergrond 

 Het Nederlandse landschap van innovatie en wetenschap 
In 2016 was het totaal van de financiering van de Nederlandse R&D €14,3 miljard. De financiering van 
de overheid aan wetenschap en ontwikkeling (R&D) in Nederland steeg van bijna €3 miljard in 2001 
naar €4,6 miljard in 2016. Terwijl de Rijksoverheid ongeveer een derde financierde, financierden 
bedrijven financierden ongeveer de helft (7,0 miljard).  Het publiek gefinancierde onderzoek wordt 
vooral uitgevoerd bij hoger onderwijsinstellingen en bij publieke kennisorganisaties. 
Overheidsfinanciering kan direct zijn, in de vorm van vaste bijdragen aan instellingen of via 
intermediaire organisaties zoals de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), 
de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO). Verder komt 3% van de R&D-financiering van overige nationale bronnen en 16% is afkomstig 
uit het buitenland. 

Nederland heeft 14 universiteiten die samen verenigd zijn in de Vereniging van Universiteiten (VSNU). 
Daarnaast zijn er ook onderzoeksinstituten die vallen onder bijvoorbeeld de KNAW, NWO, de 
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en andere 
instituten. Zo is de KNAW bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 15 onderzoeksinstituten. 

Op dit moment zijn er 36 Open Access repositories in Nederland die geregistreerd zijn in OpenDOAR, 
en 52 repositories voor onderzoeksdata volgens Re3data. Daarnaast zijn er 12 instellingen met een 
geregistreerd Open Access beleid in de Registry of Open Access Repository Mandates and Policies 
(ROARMAP). 

 Geschiedenis van Open Data in Nederland 
Volgend op de Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, die 
door alle Nederlandse Universiteiten (in 2005-2007), de KNAW (in 2004) en de NWO (in 2005) 
getekend is, heeft elke universiteit een repository met Open Access publicaties geopend. Op dit moment 
heeft Nederland in totaal 62 data registers. In 2018 is 8,8% van de publicaties Goud Open Access en 
27,2% Groen Open Access. 

Nederland heeft sinds 2011 ontwikkelingen doorgemaakt op het gebied van Open Science. De 
Nederlandse regering heeft Open Science in 2013 al nationaal op de politieke agenda gezet. 
Staatssecretaris Sander Dekker had het standpunt ingenomen dat publiek gefinancierd onderzoek vrij 
toegankelijk moet zijn en maakte daarbij de keuze voor de gouden route waarbij de auteur de uitgeverij 
betaalt voor de publicatie en de uitgeverij het gehele tijdschrift online gratis toegankelijk maakt.   

NWO is vanaf 2012/2013 aan de slag gegaan met het verplicht stellen van Open Access publicaties en 
heeft in 2014 een congres georganiseerd gericht op Research Data Management. Tijdens het congres 
werd samenwerking op landelijk niveau sterk benadrukt. Vervolgens is de VSNU in gesprek gegaan met 
de ICT-samenwerkingsorganisatie SURF. Daaruit is onder andere het Landelijk Coördinatiepunt 
Research Data Management (LCRDM) ontstaan – tegenwoordig opererend onder SURFsara - om grip 
te krijgen op het implementeren van beleid rond databeheer en verzameling. In 2015 was het eerste 
Nederlandse artikel bij uitgeverij Springer Open Access gepubliceerd en werd de eerste volledig Open 
Access dataset in DANS gedeponeerd.  

Tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016 was Open 
Science topprioriteit. In het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap heeft er een conferentie 
plaatsgevonden op 4 en 5 april 2016 in Amsterdam over Open Science.  Daaruit vloeide de Amsterdam 
Call for Action voort, waarin de uitkomsten en acties van de conferentie zijn geformuleerd. Vervolgens 
is er een afspraak gemaakt tussen alle lidstaten dat zij ervoor zullen zorgen om in 2020 100% van de 
publicaties die publiek gefinancierd worden openbaar toegankelijk te maken en optimaal hergebruik 
van data te ondersteunen. Ook zou elk land een Open Science strategie ontwikkelen. 
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In 2017 heeft er een landelijke campagne ‘Open up to open access!’ plaatsgevonden en werd in het 
Regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ aangegeven dat Open Data en Open Access de 
norm moeten worden in wetenschappelijk onderzoek.  

Volgend op de Amsterdam Call for Action is in februari 2017 een Nationaal Plan Open Science (NPOS) 
opgesteld onder leiding van staatssecretaris Sander Dekker en onderschreven door tien partijen, 
waaronder NWO, de KNAW en de VSNU, om de Europese afspraken in Nederland te implementeren. 
Het is ook getekend door belangrijke spelers in het veld als DANS, SURF, GO FAIR en het LCRDM, 
eScience Center, 4TU en de Koninklijke Bibliotheek.  

In 2018 is er een Nationaal Coördinator Open Science benoemd, met als taak om het Open Science 
landschap en hetgeen er moet gebeuren om in Nederland Open Science optimaal te bewerkstelligen in 
kaart te brengen. 

 Governance van Open Data 
In Nederland werken veel partijen actief aan Open Data. Doordat het Nationaal Plan van Open Science 
(NPOS) een platform creëert voor vergaderingen, leren de verschillende actoren elkaar beter kennen en 
ontstaat er meer samenwerking. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste spelers in het 
Nederlandse Open Data veld.  

Figuur 21  Organisatie van Open Data in Nederland 

 
Bron: Technopolis B.V. 

De NWO is een uitvoeringsorgaan en een belangrijke partij als geldverschaffer voor onderzoek. 
Recentelijk heeft NWO een nieuwe strategie voor de periode 2019 – 2022 die zich onder andere richt op 
Open Access van publicaties, Open Data en Citizen Science. NWO was al heel vroeg voorstander van 
Open Data en Open Access van publicaties en is in 2012-2013 begonnen met het verplicht stellen van 
Open Access voor publicaties en heeft zich in 2014-2015 gericht op het openstellen van data. In 2016 is 
er een Research Data Management (RDM) beleid gelanceerd waarbij alle onderzoekers in hun aanvraag 
enkele vragen moeten beantwoorden rondom RDM. Na honorering moeten de aanvragers vervolgens 
een datamanagementplan (DMP) schrijven volgens het NWO-format, gebaseerd op het EC-format voor 
alle vragen van Horizon 2020. In de tussentijd heeft NWO ook intern gewerkt aan bewustwording en 
medewerkers opgeleid rondom DMPs. Als toekomstperspectief streeft de voorzitter van NWO samen 
met zusterorganisaties van NWO in de EU naar een geharmoniseerd format voor DMPs. Zodoende is 
NWO bezig met het ontwikkelen van strenger beleid op het gebied van repositories, die gebruikt worden 
om data in op te slaan, om zo het vertrouwen onder onderzoekers te vergroten. 

De KNAW vertegenwoordigt de stem van de wetenschap en van wetenschappers. Het is een 
onafhankelijk adviesorgaan. KNAW heeft een genootschappelijke advieskant aan de ene kant en is aan 
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de andere kant een onderzoeksorganisatie met 15 onderzoeksinstituten. Ieder instituut van de KNAW 
moet verplicht een data steward hebben. Ieder instituut heeft een of meerdere 
onderzoeksinfrastructuren die zich richten op het faciliteren van opslag. Onder de KNAW valt de data 
repository DANS met daaronder weer de repositories van DATA VERSE, NARCIS en EASY. Deze 
respositories zijn beschikbaar voor alle onderzoeksinstellingen die onder de KNAW vallen. Tevens heeft  
elke onderzoeksinstelling een eigen manier van opslaan en een eigen repository. Ook CLARIAH valt 
onder NWO en KNAW. 

De VSNU is de belangenbehartiger van de universiteiten en onderzoeks- en kennisinstellingen. VSNU 
sluit contracten met uitgevers. Universiteiten zijn in hoge mate autonoom. De vraag is daarom in 
hoeverre VSNU beleid heeft om alle data openlijk toegankelijk te maken en om te investeren in het 
ontwikkelen van opslagplaatsen en faciliteiten voor data. In maart 2018 heeft VSNU een 2018-2020 
Roadmap to Open Access gelanceerd met vijf speerpunten om te zorgen voor 100% Open Access per 
2020.  

Alle universiteiten zijn lid van de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in 
Nederland, SURFsara, dat tevens het Open Science secretariaat host op landelijk niveau. SURF heeft 
ook het LCRDM opgesteld en financiert vanuit innovatieprogramma’s Open Science.  

Het eScience Center is het centrum voor de ontwikkeling en toepassing van onderzoekssoftware om 
wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. Het eScience Center biedt trainingen aan, waarbij de 
focus volledig ligt op Open Science.  

Ten slotte heeft het LCRDM vanaf het begin van de Open Data beweging in Nederland een belangrijke 
faciliterende rol gespeeld. Er zijn landelijke werkgroepen ingericht op vijf onderwerpen zoals 
financiering, juridische aspecten (van wie zijn de data), faciliteiten en infrastructuur, 
onderzoeksondersteuning (van bibliotheken bijvoorbeeld) en bewustwording. Dit is samen opgepakt 
met de universiteitsbibliotheken. De werkgroepen hebben werkagenda’s gemaakt en elke werkgroep 
bestaat uit iemand met een ICT-achtergrond, bibliothecaire achtergrond, en een beleidsachtergrond. 
Het heeft vooral geleid tot een sterk netwerk waarin mensen elkaar weten te vinden. 

 Open Data Strategie 
Open Science vormt een belangrijk onderdeel binnen de Nederlandse politiek. Zo staat in het 
Regeerakkoord 2017-2021 dat Open Access en Open Science de norm zijn van het wetenschappelijk 
onderzoek. In 2017 is het Nationaal Plan Open Science (NPOS) gelanceerd. Het plan valt uiteen in drie 
speerpunten, namelijk het bevorderen van de open toegang tot wetenschappelijke publicaties (Open 
Access), het bevorderen van het optimaal (her)gebruik van onderzoeksdata, en het laten aansluiten van 
evaluatie- en waarderingssystemen op de doelen van Open Science (reward systems). Het plan bouwt 
voort op het Nederlandse Open Access beleid waar het Ministerie van OCW in 2013 toe heeft 
opgeroepen. Het Nationaal Plan is ondertekend door tien partijen waaronder de KNAW, NWO en VSNU. 
Het doel is om wetenschappelijke publicaties die met publiek geld gefinancierd zijn per 2020 voor 
iedereen open toegankelijk te maken. Tevens is er naar aanleiding van het NPOS de stuurgroep National 
Platform Open Science opgericht, die een gezamenlijk advies heeft geschreven voor het erkennen en 
waarderen van Open Data activiteiten en het inbouwen van incentives. Inmiddels ligt er een roadmap 
klaar voor het erkennen en waarderen van Open Data activiteiten. 

 Maatregelen omtrent de EOSC en de ESFRI’s 
Het NPOS is volledig in lijn met Europese ontwikkelingen en de European Open Science Cloud (EOSC). 
Ook speelt Nederland een belangrijke rol in de digitale transformatie in de geesteswetenschappen in 
Europa in de ESFRI-infrastructuur CLARIN en in DARIAH. Om die positie te behouden hebben 
betrokkenen de krachten gebundeld in CLARIAH, het Common Lab Infrastructure for the Arts and 
Humanities. 
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 Data registers en RDM 
In Nederland is er sprake van een federatieve dienstverlening op het gebied van data registers en 
repositories met uniforme standaarden. Dit houdt in dat er samenwerking en kennisdeling plaatsvindt 
zonder een centrale faciliteit. In Nederland is er dan ook niet één centrale data repository maar is er 
sprake van een combinatie van centrale en decentrale data registers en repositories waarbij elke 
universiteit een of meerdere repositories heeft. Zo is er op dit moment een samenwerkingsverband 
tussen SURFsara en de universiteiten van Leiden en Groningen, die alle drie bezig zijn met het 
ontwikkelen en beheren van supercomputers. 

DANS, het Nederlands instituut voor permanente toegang tot digitale onderzoeksgegevens, en de 
repository van de 4TU waren de eerste echte repositories in Nederland, los van een aantal kleinere 
initiatieven. De kerndiensten van DANS zijn DataverseNL voor databeheer op de korte termijn, EASY 
voor archivering op de lange termijn, en NARCIS, het nationale portaal voor wetenschappelijke 
informatie. Voor negen universiteiten is het opslaan van doctoraat dissertaties in NARCIS verplicht. 
DANS heeft er ook toe bijgedragen dat er een Europees/globale certificeringsprocedure is voor 
repositories, waarbij onder andere gekeken wordt naar de vraag of er een stabiele inkomstenstroom is, 
de techniek op orde is, er een goede governance is en of er beleid bestaat rondom vindbaarheid. Dit soort 
certificeringsschema’s worden ook binnen de NWO bekeken. Repositories moeten door deze 
zogenaamde test heen om ervoor te zorgen dat ze betrouwbaar zijn. 

In 2013 bundelden de DANS en de 4TU zich samen tot Research Data Netherlands (RDNL) en in 2014 
sloot ook SURFsara zich aan bij dit samenwerkingsverband. In aanvulling daarop functioneren de 
universiteitsbibliotheken (UKB) als het aanspreekpunt voor onderzoekers en het LCRDM opereert 
daarnaast als programma onder SURFsara dat gericht is op het implementeren van beleid rond 
databeheer en dataverzameling. DANS wil de diensten in de toekomst uitbreiden naar meer disciplines 
en andere landen.  

Wat betreft RDM heeft NWO het maken van RDM-plannen per oktober 2016 verplicht gesteld. Dit 
betekent dat alle calls for proposals die gepubliceerd worden na oktober 2016 het 
datamanagementprotocol van NWO hebben opgenomen. Ook zijn er bottom-up allerlei initiatieven 
ontwikkeld bij de universiteiten zelf. De biomedische wetenschappen lopen sterk voorop op het gebied 
van data registers en data stewards. Het initiatief GO FAIR is in de biomedische wereld ontstaan om 
handen en voeten te geven aan fair data. Vervolgens is dit opgepakt door DANS en NWO, die samen in 
Science Europe zitten, om een model voor datamanagement plannen te ontwikkelen. ZonMw, een 
financieringsorganisatie voor gezondheidsonderzoek, heeft eveneens stevige capaciteit gezet op het 
delen van data en datamanagement. Volgend op het NPOS hebben koepelorganisaties en de hbo-sector 
ook aangegeven meer aandacht te besteden aan datamanagement. 

 Aanpak omtrent data skills 
Uit de gesprekken met de KNAW, NWO en SURFsara is gebleken dat universiteiten fors aan het 
investeren zijn in data stewards. De Technische Universiteit van Delft is een voorloper op het gebied van 
data stewardship en heeft een data stewardship project opgezet en een data stewardship coördinator die 
de onderzoekers ondersteund. Andere universiteiten die hierin voorop lopen zijn Utrecht, Nijmegen, 
Groningen en de UMCs, waarbij geïnvesteerd wordt in onder andere datamanagers of medewerkers op 
het gebied van databeleid, die onderzoekers op de werkvloer kunnen helpen. De onderzoekers zelf 
worden echter nog niet opgeleid of bijgeschoold.  

In 2017 is tevens een data stewardship netwerk opgericht bij het LCRDM omdat er veel vraag naar was. 
Daarnaast werkt het samenwerkingsverband van de Nederlandse universiteitsbibliotheken en de 
Koninklijke Bibliotheek (UKB) samen met het LCRDM aan een project dat gefinancierd wordt door 
ZonMw om data skills en profielen te formuleren die uiteindelijk moeten leiden tot een functieprofiel 
voor de VSNU.  

Ook zijn er in Nederland trends zichtbaar op het vlak van Data Science. Zo is de Jheronimus Academy 
of Data Science (JADS) opgericht door de Technische Universiteit van Eindhoven, Tilburg University, 
de Gemeente ’s-Hertogenbosch en de Provincie Brabant. De academie biedt bachelor- en 
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masteropleidingen op het gebied van Data Science. Het bestaat uit drie onderzoekscentra en tussen 1500 
en 2000 studenten in de verschillende opleidingsprogramma’s. 

Ten slotte heeft de High Level Expert Group on the European Open Science Cloud onder leiding van 
Professor Barend Mons in een rapport uiteengezet dat ongeveer een half miljoen euro nodig is op 
Europees niveau om te investeren in data stewards. Iedereen is er van overtuigd dat geïnvesteerd moet 
worden in data stewardship en dat er opleidingen voor nodig zijn, maar dit moet ook nog op de agenda 
worden gezet. 

 Lessen en valkuilen 
Deze benchmark van Nederland laat zien dat ondersteuning van Open Data vanuit het ministerie van 
groot belang is en dat onderzoeksfinanciers een positie hebben om zaken als de openheid van data of 
Open Access van publicaties af te dwingen. Vervolgens is het aan de universiteiten om data stewards aan 
te nemen en te investeren in nieuwe curricula. 
Hoewel Nederland voorop loopt op het gebied van Open Data, met veel stakeholders die zich hiermee 
bezighouden, is er nog geen heldere verdeling van verantwoordelijkheden of gezamenlijke uitvoering 
van de strategie. Volgens geïnterviewde partijen is het Nationaal Plan behulpzaam geweest door het 
stellen van heldere ambities. Het is echter nog onduidelijk wie in het wetenschapssysteem welke 
verantwoordelijkheid heeft om deze ambities door te zetten. Ook kan de connectie tussen de wetenschap 
(research infrastructures, ondersteunende partijen en de betrokkenen bij de NPOS, zoals afgebeeld in 
Figuur 1) en de erfgoedsector en cultuur (waaronder het Nationaal Archief en Beeld&Geluid) nog 
verbeterd worden.   
Bovendien zijn er onbeantwoorde vragen rondom privacy en concurrentiegevoeligheid van data, zoals 
wie bepaalt of je data moet opslaan, waarom bepaalde data wel of niet worden opgeslagen, hoe digitale 
data duurzaam toegankelijk kan blijven en wie de eigenaar is van de data. Ten slotte is op dit moment 
in Nederland ook nog geen Nationale Data Autoriteit.  
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 Benchmark Oostenrijk 

 Achtergrond 

 Het Oostenrijkse landschap van innovatie en wetenschap 
Oostenrijk heeft 22 universiteiten. Binnen het hoger onderwijs wordt het grootste gedeelte van alle 
onderzoek gedaan op deze universiteiten. De Oostenrijkse financiering van wetenschap en ontwikkeling 
(R&D) komt uit verschillende bronnen, waaronder de overheid, bedrijven en EU financiering. De 
financiering van de overheid van wetenschap en ontwikkeling (R&D) door het hoger onderwijs in 
Oostenrijk was in 2015 0,72% en in 2016 was dit 0,63% van het GDP. De private sector financierde 
0,05% van de GDP in 2015. EU financiering van R&D aan Oostenrijk is vrij klein. In 2015 bestond dit 
uit 1,9% van de totale R&D financiering van Oostenrijk. 

Overheidsfinanciering van wetenschappelijk onderzoek gebeurt onder andere door via het Oostenrijks 
Wetenschapsfonds (FWF) als financier van basisonderzoek, het agentschap FFG dat toegepaste R&D 
financiert en de nationale promotionele bank AWS die gespecialiseerd is in de financiering van startups 
en business innovatie projecten. Een groot deel van de overheidsfinanciering gaat naar private R&D. In 
2015 was dit 25,8% van de totale R&D-financiering. 

Op dit moment zijn er in Oostenrijk 31 repositories voor publicaties volgens OpenDOAR, 34 repositories 
voor onderzoeksdata volgens Re3data en 13 instellingen met een geregistreerd Open Access beleid in de 
Registry of Open Access Repository Mandates and Policies (ROARMAP). 

 Geschiedenis van Open Data in Oostenrijk  
Volgend op de “Berlin  Declaration  on  Open  Access  to  Knowledge  in  the  Sciences  and  Humanities” 
hebben 25 universiteiten en instellingen in Oostenrijk aangegeven onderzoeksresultaten online vrij 
toegankelijk te zullen maken. Op dit moment zijn er 26,3 open publicaties groen en 12,2 open publicaties 
goud.  

5 à 6 jaar geleden was de Universiteit van Wenen de eerste in Oostenrijk met een Research Data 
Repository. Deze repository werd gebruikt door 15 instellingen in 5 verschillende landen, namelijk 
Oostenrijk, Italië, Servië, Montenegro en Bosnië.  Hiermee raakte de dataveiligheid verder dan de 
grenzen van de Europese Unie. In 2011 werd daarom een ‘terms of use’ opgesteld om dataveiligheid te 
waarborgen. Daarmee liep Oostenrijk voorop en trainde mensen in meerdere landen. Paolo Budroni, 
geaffilieerd aan de Universiteit van Wenen, werd gevraagd om een concept voor alle universiteiten in 
Oostenrijk te bedenken en daaruit ontstond het e-Infrastructures Austria project. Alle universiteiten in 
Oostenrijk, de nationale bibliotheek en alle kennis- en onderzoeksinstellingen die onderzoek doen 
buiten de universiteiten zijn hieraan verbonden. Ook zijn er sinds 2014 vanuit de universiteiten in 
Oostenrijk projecten gestart rondom Research Data Management. Op dit moment hebben 5 instellingen 
een RDM beleid en andere instellingen zijn in het proces van het opstellen en/of invoeren van het beleid. 
In 2016, na drie jaar, is er besloten het e-Infrastructures project uit te breiden naar ‘educational 
resources’ met als doel om de kwaliteit van lesgeven en leren te stimuleren en toegang tot OER materiaal 
en onderwijsstrategieën te garanderen. Vervolgens is er eveneens een ander groot nationaal project 
Open Education Austria gestart, waarvan de resultaten in oktober 2018 gepresenteerd worden in Graz 
en in November in Botswana. 

In de afgelopen jaren zijn er door Oostenrijk ook andere stappen gezet op het gebied van Open Data. In 
2014 is het e-infrastructures Austria project ontstaan uit een samenwerking tussen bibliotheken, ICT 
mensen en ‘research services’. In 2015 heeft het Open Access Network Austria (OANA), bestaande uit 
alle Oostenrijkse publieke universiteiten, onderzoeksinstituten en de belangrijkste wetenschaps- en 
onderzoeks-financieringsinstituten, aantal aanbevelingen gepubliceerd voor het implementeren van een 
Open Access beleid in Oostenrijk. In 2016 is het Oostenrijkse wetenschapsfonds FWF gestart met een 
open onderzoeksdata pilot waarbij voorstellen ingediend worden voor projecten die te maken hebben 
met het openlijk toegankelijk maken van data. Tevens had het ministerie besloten een tweede fase van 
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het e-Infrastructures project te financieren: e-Infrastructures Plus, waarbij de focus verschuift van 
publicaties en Open Access naar metadata en de data lifecycle. In 2017 is dit project opgericht met als 
doel om publicatie-servers rondom RDM te stimuleren. In hetzelfde jaar financierde het ministerie een 
data repository voor alle Oostenrijkse onderzoeksinstellingen, waaronder CESSTA en het Austrian 
Social Science Data Archive (AUSSDA) voor sociale wetenschappen. Een les hieruit is dat voor de 
‘establishing phase’ van infrastructuren en data repositories het zeer belangrijk is om betrokken te zijn 
bij een Europese infrastructuur. Vanaf 2019 zal er een mandaat ingevoerd worden door FWF om Open 
Data en research datamanagement plannen verplicht te stellen.  

 Governance van Open Data 
De belangrijkste actoren in Oostenrijk die bijdragen aan de implementatie en ontwikkeling van Open 
Data in Oostenrijk zijn afgebeeld in de onderstaande figuur. Er is geen duidelijke hiërarchie in de figuur, 
want er is geen duidelijke trekker van Open Data in Oostenrijk, maar er zijn verschillende instanties aan 
het werk binnen het Open Data landschap.  

Figuur 22  Organisatie van Open Data in Oostenrijk 

 
Bron: Technopolis B.V. 

Het Ministerie van Wetenschap, Onderzoek en Economie (BMWFW) heeft een financierings- en 
initiator rol voor overkoepelende projecten tussen Oostenrijkse universiteiten, met als doel om positieve 
effecten te stimuleren en om overeenkomsten met uitgevers te herformuleren. Hiermee wil het 
ministerie onderzoekers motiveren om artikelen Open Access te publiceren en nieuwe Open Access 
strategieën voor publicaties stimuleren. 

Het Oostenrijkse wetenschapsfonds FWF – vergelijkbaar met het FWO in België en NWO in Nederland 
– is een sleutelfiguur in het Open Data landschap van Oostenrijk en is instrumenteel geweest in het 
promoten van Open Access in Oostenrijk. FWF is het belangrijkste onafhankelijke financieringsinstituut 
van Oostenrijk voor onderzoek van alle disciplines. Als financier van onderzoek in Oostenrijk is FWF 
verbonden met universiteiten. Ook is het FWF een van de oprichters van het Open Access Network 
Austria (OANA) en staat in nauw contact met bibliothecarissen en onderzoeksinstituten in Oostenrijk. 
De FWF heeft heel veel gedaan op het gebied van Open Data. In 2004 was de FWF een van de eerste 
financieringsinstituten wereldwijd met een Open Access beleid en met een mandaat voor Open Access 
voor wetenschappelijke publicaties in 2008. In het huidige beleid van FWF worden Open Data en het 
plaatsen van data in repositories aanbevolen. Hernieuwt beleid met aanvullingen rondom Open Data 
wordt verwacht in 2019. De organisatie heeft als doel om in samenwerking met de verschillende 
onderzoeksinstituten en internationale partners alle publicaties vrij toegankelijk te maken tegen 2020.  

Een tweede sleutelfiguur in het Open Data landschap in Oostenrijk is de Universiteit van Wenen.   De 
Universiteit heeft aan de voet gestaan van meerdere Open Data ontwikkelingen in Oostenrijk zoals het 
creëren en hosten van de eerste data infrastructuur voor de FWF en het opleiden van mensen in het 
omgaan met datamanagement en het gebruik van data. Vanaf nu doet de universiteit dit voor elke 
instelling die hun technologie (repository) gebruikt of voor instellingen die een specifieke training 
willen. In Ethiopië bijvoorbeeld heeft de universiteit samen met een Italiaanse onderzoeksinstelling een 
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nationaal datacentrum opgericht. Ook traint de universiteit eigen onderzoekers en is er een personal 
human resources programma met modules over digitale workflow, het gebruik van DMPs en het 
verbeteren van onderzoeksvoorstellen. 

Een derde belangrijke stakeholders in Oostenrijk is Open Science Europe (OSE), een werkgroep die 
nauw samenwerkt met de FWF en met de universiteitsconferentie uniko op het gebied van 
onderzoeksdata. OSE heeft overeenkomsten met gouden access uitgevers (waaronder uitgeverij IUP) en 
heeft het Open Access Network Austria (OANA) opgericht, een onafhankelijke denktank  waarin 
verschillende onderwerpen rondom Open Access van publicaties besproken worden, maar ook Open 
Data trainingen aanboden worden. Verschillende onderzoeksinstituten, financieringsorganisaties en 
onderzoekers, en het ministerie zijn onderdeel van OANA. Ook is OANA betrokken bij het opstellen van 
overeenkomsten tussen meerdere  bibliotheken. OSE heeft OANA opgericht in samenwerking met 
KEMÖ, het Oostenrijkse wetenschappelijke bibliotheken consortium.  

Er is ook een onafhankelijke Austrian Open Science Support Group (AOSK) die informeel gevormd is en 
tussen de ministeries (van wetenschap, onderwijs, economie en infrastructuur) en universiteiten 
opereert. 

Tevens kent Oostenrijk een aantal collaboratieve bottom-up initiatieven opgericht door het FWF, OANA, 
KEMÖ en e-Infrastructures Austria. Voorbeelden zijn de E-Media Austria Cooperation, bestaande uit 
een consortium van bibliotheken van Oostenrijk en uniko, een samenwerkingsverband voor 
universiteiten in Oostenrijk. Ook financiert het ministerie het Austrian Transition to Open Access 
project (AT2OA) omtrent Open Access voor publicaties, het e-Infrastructures project over data 
infrastructuren en repositories en het e-Infrastructures Austria Plus project over onder andere RDM-
beleid, DMPs en standaarden voor metadata in lijn met het FAIR-principe. Verschillende 
onderzoeksinstituten en het FWF zijn ook onderdeel van deze projecten.  

Ten slotte zijn andere Open Science initiatieven in Oostenrijk de Open Educational Resources en de 
Citizen Science Austria initiatieven. Het Open Educational Resources initiatief is in 2016 opgericht met 
ondersteuning van het ministerie. Het is een samenwerking tussen de universiteiten om een nationale 
infrastructuur te ontwikkelen voor het creëren en delen van ‘open educational resources’ (OER), ofwel 
documenten en media die door de onderwijzer gemaakt zijn en vrij toegankelijk zijn om te downloaden. 
Het Citizen Science Austria initiatief is in 2017 opgericht met als doelstelling om jaarlijkse vergaderingen 
te organiseren, het online platform “Österreich forscht” voor de visualisatie van citizen science en 
daaraan gerelateerde projecten naar de buitenwereld te brengen, en om werkgroepen op te richten over 
onderwerpen gerelateerd aan citizen science. Het Citizen Science Network Austria (CSNA) bestaat uit 
31 Oostenrijkse instellingen. Het jaarrapport van 2017 bestaat uit meer dan 100.000 citizen scientists 
die betrokken zijn in bestaande projecten. 

 Open Data Strategie  
Op dit moment is er geen Open Data strategie voor heel Oostenrijk. Binnen OANA worden wel 
aanbevelingen voor een Open Science strategie in Oostenrijk voorbereid en wordt er gesproken over 
verschillende aspecten van Open Science zoals Open Data en Citizen Science. Tevens wordt er gekeken 
naar de Open Data strategieën van andere landen zoals Nederland en Noorwegen. In het verleden heeft 
de werkgroep aanbevelingen gedaan voor de transitie naar Open Access in Oostenrijk, met financiering 
voor het AT2OA project door het ministerie als gevolg. De werkgroep hoopt dat haar aanbevelingen voor 
een Open Data strategie een vergelijkbaar effect zullen hebben en een push zal veroorzaken voor nieuwe 
Open Data initiatieven in Oostenrijk. 

 Maatregelen omtrent de EOSC en de ESFRI’s 
Tevens zijn er nog geen strikte maatregelen getroffen ten aanzien van de European Open Science Cloud. 
In Oostenrijk houdt de Research Data Alliantie Oostenrijk (RDA) zich bezig met de EOSC. De RDA-
werkgroep is een groep die opgericht is aan de Universiteit van Wenen en die zich inzet om alles wat met 
EOSC te maken heeft in Oostenrijk te ondersteunen.  Ze organiseren onder andere een conferentie in 
oktober 2018 waar verschillende initiatieven - zoals het Oostenrijkse data archief voor sociale 
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wetenschappen - hun perspectief op de EOSC zullen presenteren. Ook is Oostenrijk lid en deel van 
Europese activiteiten zoals het e-Infrastructures reflection group, een soort denktank voor de EU. 

 Data registers en RDM 
Oostenrijk heeft geen gecentraliseerde repository. In Oostenrijk werken de verschillende universiteiten 
onafhankelijk van elkaar en er is geen overkoepelend instituut dat beslist of er een centrale repository 
wordt ingevoerd. Tijdens het project e-Infrastructures Austria’ hebben er wel discussies plaatsgevonden 
omtrent de vraag of een gecentraliseerde repository opgericht zou moeten worden. De meeste 
universiteiten en onderzoeksinstituten hebben een of meerdere eigen repositories. Er zijn circa 25-30 
repositories in Oostenrijk. Slechts 11 van deze repositories zijn van onderzoeksinstituten afkomstig en 
de rest zijn discipline-gerelateerde repositories. Tevens opereren ze op verschillende softwaresystemen, 
dus er is niet één centraal systeem of gemeenschappelijke software. Er zijn bovendien bestaande 
repositories die niet ‘levend’ zijn in de zin dat ze niet gebruikt worden door onderzoekers om hun data 
of publicaties in op te slaan.  

De bestaande repositories zijn gericht op long-term archiving, maar ook op het opslaan van live data. Zo 
is er het earth observation center met vooral live data, en een supercomputer VIC voor big data en live 
data. Het Vienna scientific cluster is opgericht uit een samenwerking tussen drie universiteiten en biedt 
een infrastructuur voor big data, als ‘high performance computing’, maar het is geen oplossing voor 
archivering. Ten slotte worden op universiteiten cloud services aangeboden voor studenten en 
onderzoekers zodat ze kunnen samenwerken met onderzoekers van andere instellingen. Er zijn drie 
grote Oostenrijkse projecten: een in Graz (BBMRI, een ERIC, bio data basis voor heel Europa), een in 
de bibliotheek van de universiteit van Wenen (AUSTA, een gecentraliseerde, long-term data archief voor 
de sociale wetenschappen, en een derde in Linz. 

Wat betreft RDM is de Universiteit van Wenen is betrokken bij het LEARN project dat als doel heeft om 
mensen in onderzoeksinstellingen te stimuleren om actief te worden in RDM. Ook adviseert LEARN  
wereldwijd over het ontwikkelen van Research Data Management beleid.  

 Aanpak omtrent data skills  
Oostenrijk kent een beperkt aantal initiatieven rondom data skills, waaronder het e-Infrastructures Plus 
project. Aan de Universiteit van Wenen wordt ook een ‘data librarian’ certificaat programma 
aangeboden. In de nabije toekomst zullen er nog meer initiatieven en programma’s opgestart worden. 
Aan de Universiteit van Wenen zijn er contactpersonen ingesteld voor specifieke diensten waaronder 
creative commons, die adviseren over onder andere persistent identifiers (DOIs). Ten slotte zijn er sinds 
de komst van de AVG veel trainingen over dataveiligheid, maar het is voor veel onderzoekers een nieuw 
onderwerp waar een nieuw bewustzijn voor nodig is.   

 Lessen en valkuilen 
Omdat Oostenrijk een klein land is, samenwerking tussen de verschillende partijen van cruciaal belang. 
In Oostenrijk heerst een hechte cultuur van samenwerking. Zo is het e-Infrastructures Austria project 
ontstaan uit een samenwerking tussen bibliotheken, ICT-ers (van ICT centra van de universiteiten) en 
research services (de departementen die zich buigen over het schrijven van onderzoeksvoorstellen). Een 
andere belangrijke schakel in de samenwerking zijn juristen. In Oostenrijk heeft elke instelling een 
jurist, of een gedeelde jurist tussen verschillende instellingen, maar die heeft over het algemeen 
onvoldoende kennis over datamanagement. 

Oostenrijk probeert zoveel mogelijk stakeholders in de discussies rondom Open Data te betrekken om 
ervoor te zorgen dat er voldoende afstemming is tussen de partijen en de verschillende initiatieven. 
Zowel bottom-up als top-down initiatieven en maatregelen zijn belangrijk geweest in Oostenrijk voor 
het proactief vormgeven van de digitale transformatie van universiteiten, hoger onderwijs en 
onderzoeksinstituten. FWF, OANA, KEMÖ, en e-Infrastructures Austria hebben al een aantal 
initiatieven in nauwe samenwerking met elkaar opgericht om een goede basis te leggen voor Open Access 
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en Open Data in Oostenrijk. Ook zijn de aanbevelingen van het netwerk OANA door het ministerie 
opgepakt en hebben een grote impact gehad.  

Vergeleken met andere landen is Oostenrijk echter nog niet heel ver op het gebied van Open Data. De 
hoeveelheid data repositories is beperkt en de meeste instituten missen de noodzakelijke kennis. 
Datacenters worden vooral gebouwd door de grotere universiteiten omdat zij de kennis hebben over 
Open Data. Initiatieven zoals het e-Infrastructures Plus project proberen mensen samen te brengen om 
een basis van kennis te vormen op een institutioneel niveau om mensen klaar te stomen voor alles wat 
te maken heeft met data. Universiteiten, bibliothecarissen en onderzoeksdiensten worden voorbereid 
op het verplichte datamanagementplan van FWF in 2019.  

Hoewel er dus belangrijke veranderingen plaatsgevonden hebben in Oostenrijk, onder andere in de 
beweging van open publicaties naar Open Data, moeten er nog stappen gezet worden. Initiatieven 
worden nu nog vaak opgezet aan de hand van projecten, waarbij het moeilijk is om de stap te maken 
naar institutionalisering. Het land beweegt zich echter gestaag in de goede richting, met steeds meer 
universiteiten en directoraten die bereid zijn om Open Data op hun roadmap te zetten.  
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 Doorrekening Scenario FOSC op basis van OSC cijfers 

Figuur 23  Een reële raming van OSC-kosten als R&D investering in de benchmarklanden (2016) 

Land HERD % (1)  BBP € (2)  HERD € (3)  2% Sci.|Bus. 5% EOSC 
HLG 

    mln. mln. mln. mln. 

Vlaanderen  -  - 1306 26 65 

B 0,50% 466559 2333 47 117 

NL 0,64% 669787 4287 86 214 

I 0,30% 304430 913 18 46 

A 0,73% 386587 2822 56 141 

F 0,49% 2466472 12086 242 604 
      

(1) Bron: Rathenau (2018), https://www.rathenau.nl/nl/wetenschap-cijfers/het-geld/rd-
investeringen-internationaal-perspectief 

(2) Bron: IMF (2017), https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx 

(3) Bron: Vlaanderen uit EWI (2018), https://www.ewi-
vlaanderen.be/sites/default/files/bestanden/2018-05_-_3_light_nota_2006-2016.pdf  
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