
Utrecht, 8 november 2018 
Universiteit Utrecht, directie ITS, Rik D.T. Janssen e.v.a. 
Versie: 1.0 
 
 

  

INFORMATIEPLAN ONDERZOEK  
2018 – 2022 

 
Hoe IT het onderzoek aan de Universiteit Utrecht kan ondersteunen 

 

Dit informatieplan geeft richting aan de IT-ondersteuning van onderzoek aan de Universiteit Utrecht voor de komende vijf jaar 

Sa
m

ue
l S

ili
to

ng
a,

 P
ex

el
s,

 C
C0

 li
ce

nt
ie

 



Informatieplan Onderzoek 2018 – 2022 2 

SAMENVATTING 

Dit Informatieplan Onderzoek geeft richting aan de IT-ondersteuning van onderzoek aan 
de Universiteit Utrecht (UU) voor de komende vijf jaar. Het beschrijft de IT-invulling van 
de strategische ambities van de UU, in de context van andere beleidsplannen zoals het 
Strategisch Plan, het Open science programma, het Public engagementprogramma, het 
Research IT programma en het Domeinplan IT. Het plan is nodig om te kunnen anticipe-
ren op de IT-behoeften van onze onderzoekers. 
 
Natuurlijk geeft dit plan ruimte voor toekomstige IT-ontwikkelingen, want het voorspel-
len van een onderzoeksrichting en de daarvoor benodigde IT-ondersteuning blijft lastig. 
Dat is inherent aan onderzoek. Daarom bevat dit informatieplan geen concrete project-
voorstellen met bijbehorende budgetten en prioritering. Voor sommige IT-behoeften is 
eerst een vooronderzoek nodig. Die invulling volgt later. 
 
Het plan gaat over de ondersteuning van onderzoek met IT door de hele IT-community 
van de UU. Het gaat niet over de inhoud van onderzoek, want dat is aan onze onderzoe-
kers. Onderwijs valt ook buiten de scope, evenals de ontwikkelingen rond de administra-
tieve systemen en de IT basisondersteuning (computers, servers, netwerk, IT dienstverle-
ning, etc.).  
 
Highlights van dit informatieplan, te bereiken in de periode tot en met 2022: 
- Het opzetten van een data lab: een UU-community waar onderzoekers en ondersteu-

ners kunnen samenwerken op het gebied van data. Te starten als community van men-
sen die dat nu al doen. Het biedt IT-tools en ondersteuners om onderzoekers te helpen 
bij het managen van hun data, en biedt grootschalige en gebundelde onderzoeksfacili-
teiten. 

- Het opzetten van een software lab: iets soortgelijks voor software. Het is ook een plek 
waar onderzoekers en ondersteuners software voor hun onderzoek kunnen (laten) ont-
wikkelen, met een pool van ontwikkelaars. Het doet ook aan trendwatching. 

- Het opzetten van een UU-discoverer met daarin alles wat de UU in huis heeft op het 
gebied van onderzoek, onderwijs en valorisatie, inclusief expertise van UU-medewer-
kers. Deze discoverer biedt bijv. op maat te maken etalages voor specifieke doelgroe-
pen, als “showcase”. 

- Het opzetten van een datadistributiecentrum, waarmee onderzoekers en ondersteuners 
datasets volgens wet- en regelgeving kunnen distribueren aan externe partijen, indien 
nodig geanonimiseerd. Door de audit trail kan het hele uitgifteproces inclusief bijbeho-
rende afspraken verantwoord worden. 

- De UU investeert in IT-tools en ondersteuners om wetenschap toegankelijker te ma-
ken, zodat onderzoekers zo min mogelijk hoeven te doen om hun resultaten voor ie-
dereen toegankelijk te maken.  

- De UU investeert in IT-tools en ondersteuners om onderzoekers te helpen met citizen 
science, zodat ze makkelijker het brede publiek bij hun onderzoek kunnen betrekken. 
Hiermee kan de UU haar maatschappelijke impact enorm vergroten. 
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INLEIDING 

Een informatieplan geeft een IT-visie op de toekomst. Dit plan geeft richting aan de IT-
ondersteuning van onderzoek aan de Universiteit Utrecht (UU) voor de komende vijf jaar. 
Hierdoor kunnen we anticiperen op de IT-behoeften van onze onderzoekers. 
 
Primair geeft dit informatieplan richting aan de activiteiten rond onderzoeksondersteu-
ning van de afdeling Research & Datamanagement Services (R&DMS) van de directie In-
formation and Technology Services1 (ITS) van de UU voor de komende vijf jaar. De bedoe-
ling is dat het ook de ruimte biedt aan IT-afdelingen van faculteiten of bibliotheek, en aan 
de andere afdelingen van ITS voor de door hen nodig geachte IT-onderzoeksondersteu-
ning.  
 
Natuurlijk geeft dit plan ruimte voor toekomstige IT-ontwikkelingen, want het voorspel-
len van een onderzoeksrichting en de daarvoor benodigde IT-ondersteuning blijft lastig. 
Dat is inherent aan onderzoek. Daarom bevat dit informatieplan geen concrete project-
voorstellen met bijbehorende budgetten en prioritering. Voor sommige IT-behoeften is 
eerst een vooronderzoek nodig. Die invulling volgt later. 
 
Dit plan is gebaseerd op ontwikkelingen in de wereld om ons heen2 en op vele gesprekken. 
Het sluit aan bij allerlei UU-beleidsplannen3, zoals het Strategisch Plan4, het Open science 
programma5, het Public engagementprogramma6, het Research IT programma7, het Re-
search IT jaarplan 20188 en het Domeinplan IT9. Daaruit zijn voor dit plan relevante stuk-
ken overgenomen en in een context geplaatst. Vervolgens is er een IT-invulling aangege-
ven. Omdat IT-ambities niet los gezien kunnen worden van andere (niet IT) ontwikkelin-
gen en ambities, geeft dit plan ook aan hoe we de strategische ambities van de UU inter-
preteren. Deze UU-ambities geven tenslotte de context waarin de IT ingebed gaat worden. 
 
Het plan gaat over de onderzoeksondersteuning met IT aan de UU. Het gaat niet over de 
inhoud van onderzoek, want dat is aan onze onderzoekers. Onderwijs valt ook buiten de 
scope, evenals de ontwikkelingen rond de administratieve systemen en de IT basisonder-
steuning (computers, servers, netwerk, IT dienstverlening, etc.).  
 
Daarnaast is dit plan ook bedoeld om discussies te starten en om thema’s op de agenda te 
plaatsen. Dit informatieplan is dus geen statisch document, het zal eens per twee jaar 
worden bijgewerkt. 
 
Wie de IT-ondersteuning initieert of levert doet er niet toe. Dat kan door de hele IT-com-
munity van de UU: IT-afdelingen van faculteiten, bibliotheek en/of ITS. In veel gevallen 
zal het in nauwe onderlinge samenwerking gaan, en soms ook in samenwerking met par-
tijen buiten de UU (bijv. SURF). Uiteindelijk gaat het erom hoe we onze onderzoekers op 
IT-gebied zo goed mogelijk kunnen faciliteren.   

 
 
1 ITS is de centrale IT-directie van de UU. Sommige faculteiten hebben een eigen IT-afdeling. 
2 Zoals beschreven in documenten van bijvoorbeeld de EU, NWO, KNAW en andere universiteiten. 
3 Bij de opsomming in de tekst zou ook het Domeinplan Onderzoek horen te staan. Echter, het wordt najaar 2018 verwacht. Dit 
informatieplan speculeert op de uitkomst daarvan. Dat domeinplan geeft de visie van de Directie O&O over te verwachten ont-
wikkelingen rond onderzoek aan de UU. Een belangrijk onderdeel is waarschijnlijk zo goed mogelijke ondersteuning van onder-
zoek. Hoe kan een onderzoeker zo eenvoudig mogelijk zijn werk doen en de hulp vinden die nodig is? Welke ambities gaat de 
universiteit stellen en welke activiteiten gaat zij uitvoeren om dit mogelijk te maken? 
4 Strategisch Plan 2016-2020 van de UU (2016): https://www.uu.nl/sites/default/files/strategisch_plan_nl_6-10-2016.pdf. 
5 Utrecht University Open Science Programme 2018 – 2020, version 0.7: https://open-science.sites.uu.nl/wp-con-
tent/uploads/sites/321/2018/02/Utrecht-University-Open-Science-programme2c-draft2c-ver.-0.7.pdf. 
6 Public engagementprogramma UU (2017): https://intranet.uu.nl/system/files/documenten/public_engagementpro-
gramma_universiteit_utrecht_mei_2017.pdf.  
7 Visies Research IT (2015), https://solisservices.sharepoint.com/sites/10150/Documenten/Belangrijke%20programmadocumen-
ten/1.%20Visie%20Research%20IT%20-%20Thema's%20voor%20digitale%20wetenschap%20v1.pdf.  
8 Jaarplan en begroting 2018 Programma Research IT (2017): https://solisservices.sharepoint.com/sites/10150. 
9 Domeinplan IT (2018), https://intranet.uu.nl/system/files/documenten/20180620_domeinplan_it_2018-2020_v1.0.pdf.  

https://www.uu.nl/sites/default/files/strategisch_plan_nl_6-10-2016.pdf
https://open-science.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/321/2018/02/Utrecht-University-Open-Science-programme2c-draft2c-ver.-0.7.pdf
https://open-science.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/321/2018/02/Utrecht-University-Open-Science-programme2c-draft2c-ver.-0.7.pdf
https://intranet.uu.nl/system/files/documenten/public_engagementprogramma_universiteit_utrecht_mei_2017.pdf
https://intranet.uu.nl/system/files/documenten/public_engagementprogramma_universiteit_utrecht_mei_2017.pdf
https://solisservices.sharepoint.com/sites/10150/Documenten/Belangrijke%20programmadocumenten/1.%20Visie%20Research%20IT%20-%20Thema's%20voor%20digitale%20wetenschap%20v1.pdf
https://solisservices.sharepoint.com/sites/10150/Documenten/Belangrijke%20programmadocumenten/1.%20Visie%20Research%20IT%20-%20Thema's%20voor%20digitale%20wetenschap%20v1.pdf
https://solisservices.sharepoint.com/sites/10150
https://intranet.uu.nl/system/files/documenten/20180620_domeinplan_it_2018-2020_v1.0.pdf
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Hoe verder? 
Om de IT-visie op de toekomst te borgen worden de doelen in dit informatieplan uitge-
werkt in activiteiten. We hebben met elkaar dit plan gemaakt (zie Verantwoording hieron-
der), dus inzet van mensen en middelen ligt in de lijn van de doelen in dit plan. ITS (voor 
wie dit plan geschreven is) bepaalt zelf welke doelen ze eerst wil uitwerken. Dat kan ook 
naar aanleiding van een concrete wens van een onderzoeker of ondersteuner. Voor IT-af-
delingen van faculteiten of bibliotheek geldt datzelfde. 
 
Bij het uitwerken wordt samengewerkt met onderzoekers. Voor sommige doelen kan een 
“vooronderzoek” nodig zijn om duidelijker te krijgen wat precies de behoefte is, wat mo-
gelijke oplossingsrichtingen zijn, wie de belangrijkste betrokkenen zijn, wat er al binnen 
of buiten de UU gebeurt, en wat eerst aangepakt zou moeten worden. Soms kan een acti-
viteit in de lijn of in een bestaand programma belegd worden, en soms kan gedetailleerde 
uitwerking volgen in een programma- of projectvoorstel met bijbehorende budgetten en 
prioritering.  
 
Afhankelijk van de soort wens is het resultaat van belang voor een groep onderzoekers, 
voor een departement/faculteit/onderzoeksinstituut en/of voor de hele universiteit. De 
implementatie kan voor elke groep hetzelfde zijn, of juist verschillen. Misschien is het 
goed om met “launching customers” te werken. Dat staat verder uitgewerkt in het pro-
gramma- of projectplan. 
 
ITS gebruikt dit plan om richting te geven aan haar activiteiten rond onderzoeksonder-
steuning voor de komende vijf jaar. Bij een verzoek tot ondersteuning wordt via de be-
staande lijnorganisatie besloten in hoeverre daaraan tegemoet gekomen kan worden, na 
overleg met betrokkenen. 
 
De bedoeling van dit informatieplan is dat het ook de ruimte biedt aan IT-afdelingen van 
faculteiten of bibliotheek voor de door hen nodig geachte IT-onderzoeksondersteuning. 
Het biedt een kader waarin ze hun eigen activiteiten kunnen plaatsen. Welke dat zijn, hoe 
ze deze prioriteren en wanneer ze die gaan uitvoeren bepalen ze zelf.  
 
Als blijkt dat er coördinatie nodig is rond activiteiten die voortvloeien uit dit informatie-
plan, of voor de onderlinge prioritering van die activiteiten die volgen uit verschillende 
doelen, dan wordt op dat moment bekeken hoe dat handig en praktisch ingevuld kan wor-
den. 
 
 
Verantwoording 
Dit informatieplan is het afgelopen half jaar met vele collega’s besproken, waarvoor vanaf 
deze plaats hartelijk dank. Onder meer in een vergadering van de Hoofden onderzoeksbe-
leid (als representant van onderzoekers bij faculteiten), en in gesprekken met alle IT 
hoofden/informatiemanagers van de faculteiten en de bibliotheek. Ook is het besproken 
met medewerkers van het public engagement programma van het CWC10, UMCU, facultei-
ten, bibliotheek, O&O, ITS en het programma Research IT. Het is ook gestuurd aan de le-
den van de Adviesraad Research IT. De door hen voorgestelde suggesties zijn verwerkt. 
 
Er is geen gestructureerde bevraging van onderzoekers geweest. Hun inbreng is ons in-
ziens gedekt doordat zij hebben meegewerkt aan het Strategisch plan, het Open science 
programma, het Public engagementprogramma of het Research IT programma en jaar-
plan, die bronnen zijn voor dit plan. Eigen bevraging hebben we niet gedaan om hen tijd 
te besparen. 
 
 
  

 
 
10 CWC is het Centrum voor Wetenschap en Cultuur van de UU. Het omvat Parnassos, Studium Generale en Universiteitsmuseum. 
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Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 beschrijft de invloed van de bestaande UU-beleidsplannen op dit informatie-
plan. De overige hoofdstukken zijn verdeeld in twee delen. Deel A, hoofdstuk 2 t/m 6, gaat 
over bouwstenen: algemene “blokken” die nodig zijn voor de IT-ondersteuning van on-
derzoek. Deel B, hoofdstuk 7 t/m 12, gaat over IT-ondersteuning voor het toegankelijker 
maken van wetenschap.  
 
Elk hoofdstuk in deel A en B is op dezelfde manier opgebouwd: paragrafen met (1) een 
korte beschrijving van de huidige situatie, (2) trends en principes, en (3) uitwerking van 
die trends en principes voor de periode tot en met 2022. De uitwerking in (3) bevat telkens 
een aantal blokjes die elk op dezelfde manier opgebouwd zijn: doelen voor de UU, beno-
digde ambities en acties zonder IT-aspect, en benodigde ambities en acties met IT-aspect. 
Deze blokjes geven weer hoe ITS de strategische ambities van de UU interpreteert, ook als 
deze niet IT-gerelateerd zijn, omdat deze belangrijk zijn voor de IT-context: ze geven de 
wereld weer waarin onderzoek aan de UU (en dus ook IT) opereert.  
 
De genoemde doelen voor de UU kunnen alleen door samenwerking gerealiseerd worden. 
Vaak staat hiervoor een voorstel, maar dat is nog niet afgestemd met betreffende partijen 
omdat het zeer globale acties zijn die later samen verder uitgewerkt gaan worden.  
 
Een aantal doelen is zo verstrekkend dat organisatiebrede steun onontbeerlijk is. Soms is 
deze al voorzien vanuit andere plannen (bijv. in het Open science programma of het Public 
engagementprogramma), soms niet. Wanneer niet, dan is dat aangegeven in het vakje 
“benodigde ambities en acties zonder IT-aspect” als “UU ambitie in de visie van ITS”. 
 
De volgende afbeelding toont de samenhang tussen de doelen uit hoofdstuk 2 t/m 12. Elk 
vakje wordt in één van die hoofdstukken verder toegelicht. 
 

 
In de volgende hoofdstukken worden deze afkortingen gebruikt: 
- OSP: UU Open science programma; 
-  (v): is verantwoordelijk. 
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1 CONTEXT VAN DIT INFORMATIEPLAN  

De belangrijkste inspiratiebron voor dit informatieplan is het Strategisch Plan van de UU: 
dit geeft de visie op de UU op een hoog niveau. Dit informatieplan haalt daar het deel uit 
dat gerelateerd is aan onderzoek.  
 

1.1 Invloed van het Strategisch Plan 
In 2016 heeft de UU haar “Strategisch Plan 2016-2020” geschreven. Dit plan geeft aan dat 
de UU binnen Europa voorop wil lopen op (onder meer) open science, vanuit de overtui-
ging dat wetenschappelijk onderzoek en de maatschappij gebaat zijn bij het zo veel en 
snel mogelijk delen van kennis. Ook stelt het dat er niet alleen waardering is voor uitste-
kend onderzoek, maar ook voor inspanningen om de resultaten van onderzoek met een 
breder publiek te delen, of voor ondernemende wetenschappers die resultaten van onder-
zoek inzetten voor een startup. Medewerkers en studenten zijn verbonden in hun ambitie 
om een bijdrage te leveren aan een betere wereld.  
 
Een en ander volgt direct uit de missie van de UU: “Ons onderzoek is grensverleggend en 
gericht op het oplossen van grote mondiale vraagstukken. Onze cultuur van samenwer-
king maakt innovatie, nieuwe inzichten en maatschappelijke impact mogelijk.” 
 
Het Strategisch Plan noemt ook een aantal doelstellingen voor 2020, waaronder het: 
- inrichten van interdisciplinaire ‘hubs’ met integratie van wetenschappelijk onderzoek, 

innovatie en valorisatie, waarin interdisciplinaire teams met nationale en internatio-
nale partners samenwerken aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. 

- tot de Europese top behoren van onderzoek binnen de strategische thema’s, dat niet 
alleen uit wetenschappelijke impact van onderzoek blijkt, maar ook uit maatschappe-
lijke impact.  

- stimuleren van diversiteit in loopbanen en daarmee het waarderen van activiteiten ge-
richt op een breder publiek bereik, maatschappelijke impact en ondernemerschap. 

- publiek toegankelijk maken van de resultaten van onderzoek om zo bij te dragen aan 
de verspreiding en toepassing van deze kennis overal ter wereld. In 2020 geeft de UU-
repository toegang tot alle publicaties van de universiteit. Utrechtse onderzoekers ma-
ken deel uit van interdisciplinaire communities waarbinnen het gebruikelijk is om 
data samen te verkrijgen, te analyseren en te delen. 

- investeren in onderzoeksfaciliteiten voor een periode van tien jaar vooruit gepland, 
met onder meer het Research IT programma. Een hoogwaardig netwerk, capaciteit 
voor de opslag van onderzoeksdata en faciliteiten voor high-performance computing 
maken daar deel van uit. Onderzoeksfaciliteiten worden gebundeld om te komen tot 
grotere effectiviteit en slagkracht, waarbij de universiteit optrekt met partners in na-
tionaal en in Europees verband.  

- investeren in betrokkenheid van een breed publiek bij onderzoek (public engagement). 
 
Een deel van de vetgedrukte woorden hierboven gaat over “bouwstenen” van onderzoek 
(vertrouwelijkheid,  integriteit, samenwerking). Deze onderwerpen komen terug in deel A, 
vanaf hoofdstuk 2. Het mereldeel gaat over toegankelijke wetenschap. Deze onderwerpen 
komen terug in deel B, vanaf hoofdstuk 7.  
 

1.2 Invloed Open science, Public engagement en Research IT programma 
Het Open science programma, het Public engagementprogramma en het Research IT pro-
gramma zijn het resultaat van brede discussies in de UU. Ze bevatten zowel beleidsvoor-
nemens als uit te voeren acties, die meestal weer verder uitgewerkt worden in jaarplan-
nen. Als deze ondersteund kunnen worden met IT en bijdragen aan toegankelijke weten-
schap zijn ze overgenomen in dit informatieplan. Voor de beleidsvoornemens omdat ze de 
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context geven waarin de IT ingebed gaat worden, en voor de acties om op één plek een 
overzicht te kunnen geven wat al door andere programma’s voorzien is en uitgevoerd gaat 
worden. Hierdoor is te zien waar gaten zitten en waar aanvullende acties nodig zijn.  
 

1.3 Invloed van het Domeinplan IT 
Uit het Domeinplan IT zijn ook enkele onderdelen overgenomen: dataopslag, grootscha-
lige en gebundelde rekenfaciliteiten, en softwareontwikkeling. Een ander deel van het Do-
meinplan IT gaat over ondersteuning van onderwijs met IT en over infrastructuur (hard-
ware, applicatiesoftware, netwerken, dienstverlening, etc.). Die onderwerpen vallen bui-
ten de scope van dit informatieplan. 
 

1.4 Invloed van de Referentiearchitectuur Onderzoek/R&DMS 
De Referentiearchitectuur Onderzoek/R&DMS geeft drijfveren, doelen en principes rond IT 
voor onderzoek. Het geeft kaders voor IT-ontwikkeling en zorgt tegelijk dat de IT-ont-
wikkeling geborgd wordt in de architectuur. De referentiearchitectuur en dit informatie-
plan beïnvloeden elkaar wederzijds, want ze geven kaders en borging aan elkaar. 
 
 
 

 

Het centrale thema van dit informatieplan is hoe IT onderzoekers 
en hun ondersteuners aan de UU kan ontzorgen, zodat ze zich 
kunnen concentreren op onderzoek. 
Het tweede centrale thema is hoe IT de verbinding tussen onder-
zoek en maatschappij kan faciliteren. 
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2 DEEL A: BOUWSTENEN 

Deel A, hoofdstuk 3 t/m 6, gaat over bouwstenen: algemene “blokken” die nodig zijn voor 
de IT-ondersteuning van onderzoek. Het bespreekt de volgende onderwerpen: 
- vertrouwelijkheid en integriteit: de basis van wetenschappelijk onderzoek. 
- samenwerking: gaat over wie met wie samenwerkt, over transparantie, en over het 

maatschappelijk debat rond onderzoek. 
- grootschalige IT-onderzoeksfaciliteiten: nodig voor sommige onderzoeksonderwerpen. 
- onderzoekssystemen: de UU-brede systemen die gebruikt worden voor registratie en 

ondersteuning van onderzoek.  
 
Zie onderstaand figuur. De getallen geven de betreffende hoofdstuknummers. 
 

 
  

A 
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3 VERTROUWELIJKHEID EN INTEGRITEIT 

Dit hoofdstuk gaat kort in op vertrouwelijkheid en integriteit, de basis van wetenschappe-
lijk onderzoek. Transparantie van onderzoek, ethiek en samenwerking komt terug in 
hoofdstuk 4, Samenwerking. 
 

3.1 Vertrouwelijkheid van gegevens 
Onderzoek kan afhankelijk zijn van het gebruik van gevoelige informatie van personen of 
bedrijven, of kan gevoelige data opleveren. Software kan gevoelige gegevens verwerken. 
Dit stelt eisen aan de omgang met deze gegevens. Vertrouwelijkheid is een breed gebied, 
en omvat naast privacy ook beschikbaarheid en integriteit van data en software. Beschik-
baarheid en integriteit van data en software vallen buiten de scope van dit informatieplan, 
zie daarvoor het Domeinplan IT. 
 
Privacy is een integraal onderdeel van wetenschap. Onderzoekers waarborgen en bescher-
men de privacy van de personen die betrokken zijn bij onderzoek. Dat kan gevolgen heb-
ben voor de openheid van onderzoek: soms kunnen onderzoeksdata niet gedeeld worden 
(ook niet als ze geanonimiseerd zijn). Idealiter legt de onderzoeker dan wel uit waarom 
dat niet kan, of wordt er een “model” gemaakt waarmee het onderzoek door anderen ge-
reproduceerd kan worden met “eigen” data. Dit zorgt voor transparantie.  
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming11 (AVG) heeft ook met vertrouwelijkheid 
te maken. Deze zal een behoorlijke inspanning van UU-medewerkers vragen. Dit informa-
tieplan gaat niet in op de gevolgen van de AVG voor UU-systemen, we gaan ervan uit dat 
dit door hun beheerders gedaan wordt. Het gaat ook niet in op het voldoen aan de AVG van 
alle onderzoeksdata aan de UU, we zien dit als verantwoordelijkheid van de betreffende 
onderzoeker. We willen deze medewerkers wel ondersteunen. De UU heeft op dit moment 
op verschillende plekken expertise beschikbaar, dit informatieplan stelt voor deze exper-
tise met elkaar te verbinden (zie par. 9.2.2).  
 

3.2 Wetenschappelijke integriteit 
De UU verwacht dat haar onderzoekers integer handelen. Behalve dat dit in diverse ge-
dragscodes staat, staat het ook in de aanstellingsbrieven van UU-medewerkers. De weten-
schappelijke- en maatschappelijke omgeving verlangt dit ook van ons.  
 
Dit stelt o.a. eisen aan de transparantie van onderzoek en de omgang met data die aan het 
onderzoek ten grondslag ligt, zowel tijdens het onderzoek als erna. Dit komt op verschil-
lende plekken terug in dit informatieplan: omgang met data in hoofdstuk 9, omgang met 
software in hoofdstuk 10, en in samenwerking met elkaar en transparant en ethisch han-
delen in hoofdstuk 4. 
 
Toegankelijke wetenschap kan niet gezien worden als een tovermiddel tegen kwaadwil-
lende onderzoekers. Onderzoekers die “de boel willen flessen” kunnen dat nog steeds 
doen, want ze kunnen natuurlijk ook hun zelfgefabriceerde data delen. Het wordt hooguit 
wat ingewikkelder. 
 
  

 
 
11 Algemene verordening gegevensbescherming: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-
privacywetgeving/algemene-informatie-avg.  

A 
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3.3 Huidige IT-situatie 
Hieronder beperken we ons tot hoe we vertrouwelijkheid en integriteit met behulp van IT 
kunnen ondersteunen. Dat is een ingewikkeld onderwerp, daar is meer onderzoek voor 
nodig. Lastige aspecten zijn bijvoorbeeld het uitgeven van data en software aan externe 
partijen, en het toegang te geven aan niet-UU-medewerkers, zoals aan het brede publiek.  
 

3.4 Trends en principes, uitgewerkt in UU-doelen, -ambities en -acties 
Rond vertrouwelijkheid en integriteit is het volgende principe te herkennen:  
- Principe: onderzoekers zo veel mogelijk ontzorgen, zodat ze zich kunnen concentreren 

op onderzoek; 
- Trend: aanstellen Chief Data Officer. 
 

3.4.1 Principe: onderzoekers zo veel mogelijk ontzorgen 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiratie binnen de UU 
 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU heeft een datadistributiecentrum, dat zorgt dat datasets een-
voudig gedistribueerd kunnen worden naar partijen buiten de UU, 
waarbij voldaan wordt aan wet- en regelgeving (zoals de AVG).  

 Het distribueert data naar één partij (voor open beschikbaar maken 
of duurzame opslag van data bestaan andere tools). 

 Indien gewenst verzorgt het anonimiseren.  
 Het houdt een audit-trail bij met alle stappen die uitgevoerd zijn om 

tot de gedistribueerde dataset te komen, inclusief alle afspraken 
daaromtrent (bijv. getekende non disclosure agreements). 

 Het biedt IT-tools en ondersteuners om onderzoekers hierbij te hel-
pen. Er is een verbinding met juridische ondersteuning aan de UU. 

 
 Het Global Geo Health Data Center bundelt geo- en gezondheidsdata 

van UU en UCMU tot één geheel12. 
 Het UU-programma YOUth kan een beperkte set van data uitgeven 

uit de enorme hoeveelheid die ze verzamelen13. 
 
 Onderzoekers, ondersteuners, maatschappij. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Dit datadistributiecentrum werkt samen met het data lab (par. 9.2.2) 
en het software lab (par. 10.2.2). 

 Dit datadistributiecentrum helpt bij citizen science (par. 12.2.2). 
 Vanaf 2019: Onderzoek en ontwikkeling, door Research IT (v), ITS, 

bibliotheek, faculteiten, NL univ. 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
Inspiratie buiten de UU 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU biedt makkelijke toegang tot relevante UU-systemen zodat 
niet-UU-medewerkers eenvoudig kunnen samenwerken met UU-
medewerkers. 

 Dit kan helpen bij het toegang geven tot datasystemen aan het brede 
publiek, zodat ze data kunnen invoeren of bewerken. 

 
 SURF pilot Science collaboration zone14. 
 
 Onderzoekers, ondersteuners, maatschappij. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Deze toegang helpt bij citizen science (par. 12.2.2). 
 Vanaf 2018: Onderzoek en advies, door ITS (v), NL univ. 

 
  

 
 
12 Global Geo Health Data Center, https://globalgeohealthdatacenter.com.   
13 YOUth Data Collection, https://www.uu.nl/en/research/dynamics-of-youth/research/youth-cohort-study/youth-data-collec-
tion.  
14 SURF pilot Science collaboration zone, https://wiki.surfnet.nl/display/SCZ.  
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3.4.2 Trend: aanstellen Chief Data Officer 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 Aanstellen van een Chief Data Officer, de “hoeder” van UU-onder-
zoeksdata. 

 Deze kan onderzoekers en ondersteuners helpen bij vragen rond ver-
trouwelijkheid en integriteit. Bijv. door het maken van beleid, het 
formuleren van richtlijnen, het coördineren van activiteiten, etc.  

 Met de Chief Data Officer kan de UU de waarde van haar onderzoeks-
data vergroten, door bijv. hergebruik binnen consortia aan te moedi-
gen (zie ook par. 11.4.4). 

 
 Onderzoekers, ondersteuners, faculteitsbestuur, CvB, maatschappij. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 2019: Aanstellen van een Chief Data Officer, door ITS, faculteiten. 

 

“Hoeder” van 
UU-
onderzoeks-
data 
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4 SAMENWERKING 

Samenwerking in dit hoofdstuk gaat over wie met wie samenwerkt, over transparantie, en 
over het maatschappelijk debat rond onderzoek: de “verantwoording” aan de maatschap-
pij over de uitvoering van onderzoek (impact staat in het vorige hoofdstuk). Het raakt ook 
aan citizen science (zie hfst. 12). 
 
Het gaat over samenwerking tussen onderzoekers en ondersteuners, zowel binnen als 
buiten de UU, met het UMCU, met publieke instellingen en bedrijven, nationaal en inter-
nationaal. Samenwerking tussen decentrale en centrale UU-diensten. Dit is voor een groot 
deel een organisatieaspect en voor sommige aspecten bestaan richtlijnen, zoals de Neder-
landse gedragscode wetenschappelijke integriteit en de UU-code Zorgvuldige en Integere 
Wetenschap.  
 
Samenwerking met bedrijven kan soms complex zijn door aspecten rond intellectueel ei-
gendom of octrooien, waardoor de openheid beperkt kan worden. Dit valt verder buiten de 
context van dit informatieplan.  
 
Onderzoekers zien zichzelf steeds meer als zelfstandige professionals. Sommigen hebben 
naast een aanstelling aan de UU ook een aanstelling aan een andere universiteit of bedrijf, 
of hebben zelf een bedrijf. Dat betekent dat hun arbeidsrelatie met de UU anders is, en dat 
ze te maken kunnen krijgen met gebruiken bij hun verschillende werkgevers die niet op 
één lijn liggen of met elkaar in tegenspraak kunnen zijn. Daar ligt natuurlijk een verant-
woordelijkheid bij de betreffende onderzoeker. Tegelijk kan de UU haar best doen om deze 
onderzoekers zo goed mogelijk te ondersteunen. Want hierdoor kan de bijdrage aan het 
UU-onderzoek vanzelf een bredere, multidisciplinaire en maatschappelijke insteek krij-
gen.  
 
Hieronder beperken we ons tot hoe we samenwerking en transparantie met behulp van IT 
kunnen ondersteunen.  
 

4.1 Huidige IT-situatie 
Bijna alle UU-onderzoekers werken nationaal of internationaal samen met andere onder-
zoekers en ondersteuners, bijv. in EU-projecten. De VSNU werkt aan een Nederlandse ge-
dragscode wetenschappelijke integriteit met alle Nederlandse wetenschappelijke partijen.  
 
Er bestaat een aantal IT-faciliteiten om samenwerking makkelijker te maken, maar er zijn 
weinig geïntegreerde faciliteiten. Bij gebruik daarvan is het niet altijd makkelijk of moge-
lijk om toegang te geven aan niet-UU-medewerkers, zoals aan het brede publiek.  
 
Met Yoda, de UU-brede datamanagementoplossing, kunnen onderzoekers geholpen wor-
den om transparant met hun data om te gaan. Er is meer onderzoek nodig naar het on-
dersteunen van transparantie met IT-tools. 
 

4.2 Trends en principes, uitgewerkt in UU-doelen, -ambities en -acties 
Rond samenwerking zijn de volgende trends en principes te herkennen:  
- Trend: uitbreiden van samenwerking tussen onderzoek en maatschappij; 
- Trend: maatschappelijk debat en transparant zijn over onderzoek; 
- Principe: onderzoekers zo veel mogelijk ontzorgen, zodat ze zich kunnen concentreren 

op hun werk; 
- Principe: gebruik van open standaarden of industriestandaarden. 
 

A 



Informatieplan Onderzoek 2018 – 2022 14 

4.2.1 Trend: uitbreiden van samenwerking tussen onderzoek en maatschappij 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU heeft voor elk strategisch thema een of meer interdiscipli-
naire ‘hubs’ waarin interdisciplinaire teams met nationale en inter-
nationale partners samenwerken aan oplossingen voor grote maat-
schappelijke uitdagingen. 

 
 Onderzoekers, ondersteuners, faculteitsbestuur, CvB, maatschappij. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 Vanaf 2018, in persbericht UU15: De UU pakt 14 maatschappelijke 
sleutelvraagstukken aan, waarvoor ze 26 miljoen euro vrijmaakt voor 
de periode tot 2022. 

 UU ambitie 2020 in Strategisch Plan. 
Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Vanaf 2019: Uitzoeken hoe dit met IT gefaciliteerd kan worden, door 
ITS, faculteiten, bibliotheek, CWC, NL univ. 

 

4.2.2 Trend: maatschappelijk debat en transparant zijn over onderzoek 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiratie buiten de UU 
 
 
 
Inspiratie binnen de UU 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 UU-medewerkers gaan transparant en ethisch om met data en soft-
ware. Ze zijn duidelijk over het gebruik van data/software van ande-
ren en houden zich aan de voorwaarden die aan het gebruik zijn ge-
steld. 

 De UU is transparant over het meten van impact en het effect van 
onderzoek. 

 De UU geeft credit aan iedereen die aan onderzoek bijdraagt. 
 
 2016: KNAW dataprincipes. 
 2018: Concept Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integri-

teit. 
 
 2016: UU Beleidskader onderzoeksdata, alleen over data. 
 2018: UU Open science programma. 
 
 Onderzoekers, ondersteuners, faculteitsbestuur, CvB, maatschappij. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 Al geruime tijd: De UU heeft ethische commissies en een commissie 
wetenschappelijke integriteit. 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Zie volgende paragraaf voor de benodigde IT-tools en ondersteuners. 
De doelen in dit blokje geven de context voor die IT-ondersteuning. 

 

4.2.3 Principe: onderzoekers zo veel mogelijk ontzorgen 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU heeft IT-tools en ondersteuners om onderzoekers te helpen 
bij het transparant en ethisch omgaan met data en software. 

 Voorbeelden hiervan zijn tools/faciliteiten die helpen bij het zicht-
baar maken van de transparantie van het hele onderzoeksproces. 
Niet alleen de levensloop van data en software tijdens het onderzoek, 
idealiter ook bijv. welke publieke of private partijen invloed op het 
onderzoek hebben gehad. 

 
 Onderzoekers, ondersteuners, maatschappij. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Vanaf 2020: Onderzoek en ontwikkeling, door ITS-R&DMS (v), facul-
teiten, bibliotheek, CWC, evt. NL univ.. 

 
 
  

 
 
15 Persbericht UU (13 februari 2018): https://www.uu.nl/nieuws/universiteit-utrecht-investeert-26-miljoen-in-14-sleutelv-
raagstukken.  
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4.2.4 Principe: gebruik van open standaarden of industriestandaarden 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU gebruikt zo veel mogelijk open standaarden of industriestan-
daarden in bijv. dataformats of softwareontwikkelmethodieken, on-
der meer omdat deze samenwerking makkelijker maken. 

 Een vakgebied of onderzoeksdiscipline kan ook bepaalde standaarden 
gebruiken. 

 
 Onderzoekers, ondersteuners, maatschappij. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Vanaf 2019: Onderzoek en advies over te gebruiken standaarden, 
door ITS-R&DMS (v), faculteiten, bibliotheek, NL univ. 
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5 GROOTSCHALIGE IT-ONDERZOEKSFACILITEITEN 

Sommige typen onderzoek hebben grootschalige IT-onderzoeksfaciliteiten nodig. Er be-
staan verschillende soorten onderzoeksfaciliteiten, denk aan grootschalige schaalbare re-
kenfaciliteiten, grootschalige opslag of visualisatiemogelijkheden. 
 
Voor wat betreft schaalbare rekenfaciliteiten zijn er veel opties. De supercomputers Car-
thesius en Lisa van SURFsara bieden vooral snelle batch processing, terwijl met hun High 
Performance Computing cluster interactie mogelijk is, wat bijv. nodig is voor visualisatie. 
Soms is een algoritme goed parallelliseerbaar en wordt het onderzoek geholpen met een 
computer zeer veel nodes, soms is dat niet het geval en zijn enkele zeer snelle nodes no-
dig of is veel opslag of veel geheugen een vereiste.  
 
SURFsara is niet de enige leverancier, high performance computing (HPC) kan ook afge-
nomen worden van grote leveranciers als Amazon, Microsoft of Google. Het UMCU heeft 
een HPC cluster dat deels door de UU gefinancierd is en dat daardoor ook door UU-onder-
zoekers gebruikt kan worden. 
 
Grootschalig rekenen wordt steeds meer een “commodity”, voor iedereen beschikbaar op 
het gewenste tijdstip in de gewenste omvang, tegen lage kosten. Dat betekent tegelijker-
tijd dat het lastig kan zijn voor onderzoekers om de “juiste” vorm voor hun onderzoek te 
kiezen, want er is geen “one size fits all”. 
 

5.1 Huidige IT-situatie 
UU-onderzoekers maken gebruik van faciliteiten van bijvoorbeeld UMCU, SURF, Amazon, 
Google en Microsoft. De UU heeft geen eigen centraal HPC cluster. Sommige onderzoeks-
groepen hebben eigen snelle “afdelingsservers”, rekenclusters of delen deze binnen hun 
internationale communities. 
 
Door de verschillende leveranciers en de verscheidenheid aan wensen lijkt het dat ITS zich 
op dit moment beter kan wijden aan de ondersteuning en support van de vele verschil-
lende variaties van rekenfaciliteiten, en aan het voorlichting geven over de “juiste” facili-
teit voor een bepaald soort onderzoek. Het landschap is op dit moment te verdeeld om zelf 
in hardware te investeren. Hiervoor is verder onderzoek nodig. 
 
  

A 
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5.2 Trends en principes, uitgewerkt in UU-doelen, -ambities en -acties 
Rond grootschalige rekenfaciliteiten is het volgende principe te herkennen:  
- Principe: onderzoekers zo veel mogelijk ontzorgen, zodat ze zich kunnen concentreren 

op onderzoek. 
 

5.2.1 Principe: onderzoekers zo veel mogelijk ontzorgen 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU investeert in grootschalige en gebundelde IT-onderzoeksfa-
ciliteiten, met onder meer het Research IT programma. 

 Voorbeelden hiervan zijn toegang tot verschillende vormen van high 
performance computing, storage en snelle netwerken, en faciliteiten 
voor het werken met grootschalige datasets (bijv. eScience, analyse-
tools, applicaties, datastaging, dataencryptie, datasharing). 

 Behalve van UU, UMCU, andere Nederlandse universiteiten en SURF 
kunnen deze faciliteiten ook van marktpartijen als Amazon, Google 
en Microsoft zijn. 

 Voor zover mogelijk worden nationale grootschalige infrastructuren 
gebruikt, en worden UU-faciliteiten gedeeld. 

 
 Onderzoekers, ondersteuners. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 UU ambitie 2020 in Strategisch Plan. 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Research IT 2018 doel: Faciliteren en zorgen voor toegang, door Re-
search IT (v), ITS-R&DMS, bibliotheek. 

 Research IT 2018 doel: Samenwerken met repositories en datacen-
ters, binnen en buiten Nederland, door Research IT (v), NL univ., 
SURFsara e.a. 

 2019: Inventarisatie voor investeringen in centrale grootschalige re-
kenfaciliteiten, door Research IT (v), ITS, bibliotheek, faculteiten. 

 
Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU heeft IT-tools en ondersteuners om onderzoekers te helpen 
bij het gebruik van grootschalige IT-onderzoeksfaciliteiten. 

 Voorbeeld hiervan is een keuzehulp die helpt bij het kiezen van de 
“juiste” rekenfaciliteit die past bij een bepaald soort onderzoek. 

 Voorbeelden van ondersteuning zijn mensen die kunnen helpen bij 
het gebruiken van een faciliteit, of expertise bij het ontwikkelen van 
software voor een bepaalde rekenarchitectuur. 

 
 Onderzoekers, ondersteuners. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 De ondersteuners werken samen met het data lab (par. 9.2.2) en het 
software lab (par. 10.2.2). 

 Vanaf 2018: Ondersteuning, door Research IT (v), ITS-R&DMS, fa-
culteiten, bibliotheek. 
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6 ONDERZOEKSSYSTEMEN 

Dit hoofdstuk beschrijft de UU-brede systemen die gebruikt worden voor registratie en 
ondersteuning van onderzoek. De op dit moment ondersteunde systemen zijn Pure, Yoda, 
eLABJournal en MyPhD. Deze systemen zijn in beheer bij de afdeling Research & Datama-
nagement Services (R&DMS) van de ITS.  
 
Het plan is om de komende jaren ook andere UU-brede systemen voor ondersteuning van 
onderzoek te gaan beheren en ondersteunen, zoals bijv. voor het afnemen van vragenlijs-
ten. 
 

6.1 Huidige IT-situatie 
Op dit moment zijn niet alle gegevens over onderzoek (resultaten, activiteiten van onder-
zoekers, vermeldingen in de media, etc.) up-to-date en soms bevatten ze fouten. Weten-
schappelijke publicaties van de UU zijn niet eenvoudig vindbaar. Ook worden ze vaak niet 
op het moment van verschijnen ingevoerd. Een mogelijke oorzaak is dat de Pure-invoer-
schermen te uitgebreid zijn voor de “casual user” en dat Pure te weinig importmogelijk-
heden uit externe bronnen heeft. Hierdoor zijn geen actuele rapportages te maken. 
 
De gegevens in Pure kunnen veel meer gebruikt worden voor (management)informatie 
over onderzoek. Het ontbreekt aan een duidelijke gedragen positionering waarvoor Pure 
wel en waarvoor het niet gebruikt kan worden. Ook is er geen communicatiestrategie voor 
de positionering van onderzoeksinformatie. 
 

6.2 Trends en principes, uitgewerkt in UU-doelen, -ambities en -acties 
Rond onderzoekssystemen zijn de volgende trends en principes te herkennen:  
- Principe: één centraal systeem voor de uitvoering van interne bedrijfsprocessen; 
- Trend: centraal beheer van systemen om faculteiten te ontzorgen; 
- Oprichten Regiegroep onderzoekssystemen. 
 

6.2.1 Principe: één centraal systeem voor de uitvoering van interne bedrijfsprocessen 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU biedt één UU-brede datamanagementoplossing. Gebruik hier-
van heeft een sterke voorkeur. 

 Onderzoekers kunnen (liefst beargumenteerd) evt. ook andere data-
managementoplossingen gebruiken. 

 Op dit moment is dat systeem Yoda, dat wordt door Research IT ont-
wikkeld. 

 Yoda is open beschikbaar en wordt gedeeld met een open software li-
centie. 

 
 Onderzoekers, ondersteuners. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Research IT 2018 doel: Beheer Yoda. Professionaliseren functioneel 
en facultair beheer, door Research IT (v), faculteiten, bibliotheek. 

 Research IT 2018 doel: Verder ontwikkelen van Yoda, bruikbaar ma-
ken voor alle UU onderzoekers, door Research IT.  

 IT ambitie 2020: Yoda buiten de UU toegankelijk maken, ook voor 
alle consortia waar de UU in deelneemt, door Research IT. 
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A 
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Doelen voor de UU 
 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU heeft één UU-breed systeem voor electronic lab notebooks.  
 Onderzoekers kunnen evt. ook andere, kwalitatief goede, lab note-

books gebruiken. Deze worden niet door ITS ontwikkeld. 
 Op dit moment is dat systeem eLABJournal. 
 
 Onderzoekers, ondersteuners. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Vanaf 2018: Beheer eLABJournal. Professionaliseren functioneel en 
facultair beheer, door ITS-R&DMS (v), faculteiten. 

 
Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU gebruikt één systeem voor onderzoeksinformatie, met daarin 
onder meer gevalideerde informatie over research output (publica-
ties, data, software), activiteiten en vermelding in de media.  

 Deze metadata over onderzoek vormen de basis (het bronsysteem) 
voor bijv. verantwoording en rapportages. 

 Op dit moment is dat systeem Pure.  
 
 Onderzoekers, ondersteuners, faculteitsbestuur, CvB, VSNU, OCW. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Vanaf 2018: Beheer van Pure. Positionering van Pure. Efficiencyver-
betering. Professionaliseren functioneel en facultair beheer. Inventa-
risatie behoefte aan “schaduwlijsten”, opheffing van die noodzaak. 
Door ITS-R&DMS (v), faculteiten, bibliotheek. 

 
Doelen voor de UU 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU gebruikt één systeem voor de voortgang en monitoring van 
promotietrajecten.  

 Op dit moment is dat systeem MyPhD. 
 
 Ondersteuners, faculteitsbestuur, CvB. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Vanaf 2018: Beheer van MyPhD. Professionaliseren functioneel en fa-
cultair beheer. Inventarisatie behoefte aan “schaduwlijsten”, ophef-
fing van die noodzaak, door ITS-R&DMS (v), faculteiten. 

 

6.2.2 Trend: centraal beheer van systemen om faculteiten te ontzorgen 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
Inspiratie binnen de UU 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU heeft één of meer UU-brede systemen voor het afnemen van 
vragenlijsten.  

 Er is een keuzehulp waarmee onderzoekers kunnen bepalen welke 
tool voor hun onderzoek het beste werkt (denk aan eisen rond de 
AVG, on- en off-line gebruik, longitudinaal onderzoek). 

 ITS biedt ondersteuning bij gebruik. 
 
 Ondersteuning van LimeSurvey door FSW16. 
 Ondersteuning van webformulieren met FormDesk, door de directie 

Communicatie en Marketing17. 
 
 Onderzoekers, ondersteuners. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 2018: selectietraject, door ITS-R&DMS (v), faculteiten, bibliotheek, 
UBD. 

 2018: in beheer nemen, door ITS-R&DMS (v). 
 
Bovenstaand is een voorbeeld van centraal beheer van systemen om faculteiten te ontzor-
gen. Dit kan de komende jaren naar behoefte verder uitgebreid worden.   

 
 
16 Online enquête (laten) maken, https://intranet.uu.nl/online-enquete-laten-maken.  
17 Webformulieren, https://intranet.uu.nl/webformulieren.  

Eén goed on-
dersteund 
systeem voor 
electronic lab 
notebooks 
voor onder-
zoekers, met 
hulp bij ge-
bruik 

Eén goed on-
dersteund 
systeem met 
informatie 
over research 
output, met 
hulp bij ge-
bruik 

Eén goed on-
dersteund 
systeem voor  
ondersteu-
ners voor 
voortgang en 
monitoring 
van promo-
tietrajecten, 
met hulp bij 
gebruik 

Eén of meer 
goed onder-
steunde sys-
temen voor 
het afnemen 
van vragen-
lijsten, met 
hulp bij ge-
bruik 

https://intranet.uu.nl/online-enquete-laten-maken
https://intranet.uu.nl/webformulieren
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6.2.3 Oprichten Regiegroep onderzoekssystemen 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 Oprichten Regiegroep onderzoekssystemen voor Pure, Yoda, eLAB-
Journal en MyPhD.  

 Dit is de vertegenwoordiging van proces- en systeemeigenaar op 
strategisch niveau. Escalatie voor Product boards Pure, Yoda, eLAB-
Journal en MyPhD. Verantwoordelijk voor budget onderzoekssys-
temen. Waarschijnlijk te bemensen door één vertegenwoordiger uit 
MO namens faculteiten (voorzitter), dir. O&O en dir. ITS, secr. hoofd 
ITS-R&DMS. 

 Voor de governance zie het document “Governance ITS-R&DMS on-
derzoekssystemen”. 

 
 Onderzoekers, ondersteuners, bibliotheek, faculteiten. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 2018: Oprichten Regiegroep onderzoekssystemen, door ITS, facultei-
ten, bibliotheek. 

 

Goed regelen 
van de gover-
nance van de 
onderzoeks-
systemen 
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7 DEEL B: TOEGANKELIJKE WETENSCHAP 

Deel B, hoofdstuk 8 t/m 12, gaat over toegankelijke wetenschap. Het gaat over de volgende 
onderwerpen: 
- publicaties: het beschikbaar stellen van publicaties. 
- data: het beschikbaar stellen van data. 
- software: het beschikbaar stellen van software.  
- impact en profilering: gaat over het onderzoeken (meten, evalueren, stimuleren) van 

het effect van onderzoek, en profilering van onderzoeker en universiteit. 
- citizen science18: gaat over de actieve deelname van het brede publiek aan wetenschap 

en over de verbinding tussen onderzoek en maatschappij. 
 
Zie onderstaand figuur. De getallen geven de betreffende hoofdstuknummers. 
 

 
 

7.1 Relatie met het onderzoeksproces 
De genoemde vijf onderwerpen zijn als volgt gerelateerd aan het onderzoeksproces19. 
 

 
Het onderzoeksproces is eigenlijk ingewikkelder, omdat er verschillende terugkoppelingen zijn die 
niet in dit figuur staan. Voor dit informatieplan gaan we van dit globale onderzoeksproces uit. 
 
 
 
18 Het “brede publiek” omvat niet alleen burgers, maar ook bedrijfsleven, instellingen, musea, politiek, beleidsmakers, bepaalde 
maatschappelijke groepen, etc. Dat is breder dan sommige andere gebruikers van die term doen. Deelname kan op vele verschil-
lende manieren: het publiek levert data aan, of het helpt bij het beter/sneller bruikbaar maken van onderzoeksdata, of het beïn-
vloedt onderzoek. Ook publiek-private samenwerking valt hieronder. Zie verder hoofdstuk 12. 
19 De begrippen onderzoeksontwikkeling, -opzet en -uitvoering komen direct uit het Bedrijfsfunctiemodel van de Hoger onder-
wijs referentie architectuur (HORA). “Onderzoeksresultaten” is een verbreding van het begrip “Onderzoekspublicatie” uit de 
HORA. Bron: https://www.wikixl.nl/wiki/hora/index.php/Bedrijfsfunctiemodel. 

onderzoeks-
ontwikkeling onderzoeksopzet

onderzoeker

ondersteuner
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Er is overlap tussen “onderzoeksuitvoering” en “delen” (omvat ook publiceren) omdat 
het delen ook al tijdens het onderzoek zal plaatsvinden. Het donkergrijze balkje geeft deze 
overlap weer. 
 

7.2 Inspiratie voor het thema “Toegankelijke wetenschap” 
Het thema “Toegankelijke wetenschap” is geïnspireerd door de trend “Open science”. 
Omdat dit een belangrijke ontwikkeling is in de wetenschap wordt dat –als achtergrond-
informatie– hieronder verder toegelicht. Dit informatieplan wil toegankelijke wetenschap 
stimuleren door IT-ondersteuning te bieden om dat makkelijker mogelijk te maken. 
 

7.2.1 Context open science 
In 2016 heeft de Europese Commissie het visiedocument “Open Innovation, Open Science, 
Open to the World – a vision for Europe”20 geschreven. Daarin staat over open science:  

“Open Science represents a new approach to the scientific process based on cooperative 
work and new ways of diffusing knowledge by using digital technologies and new collabo-
rative tools. The idea captures a systemic change to the way science and research have 
been carried out for the last fifty years: shifting from the standard practices of publishing 
research results in scientific publications towards sharing and using all available 
knowledge at an earlier stage in the research process.” 

 
In Nederland heeft de staatssecretaris van OCW in de periode 2013-2017 open access, en 
later open science, tot speerpunt van zijn beleid gemaakt. Dit heeft o.a. geresulteerd in het 
“Nationaal Plan Open Science”21 van begin 2017, dat door de VSNU namens de Neder-
landse universiteiten (dus ook namens de UU) ondertekend is. Begin 2018 is een landelijke 
coördinator benoemd die toeziet op het realiseren van de ambities uit dat plan. 
 
In par. 1.1 van dit informatieplan stond al dat 
het Strategisch Plan van de UU aangeeft dat de 
UU binnen Europa voorop wil lopen op open 
science, vanuit de overtuiging dat wetenschap-
pelijk onderzoek en de maatschappij gebaat 
zijn bij het zo veel en snel mogelijk delen van 
kennis. Dat was de aanleiding voor het opstel-
len van een UU-breed Open science pro-
gramma. Dat betekent dus dat de UU open sci-
ence zó belangrijk vindt dat ze zich daarmee 
wil profileren22.  
 

7.2.2 Open heeft de voorkeur, gesloten als het 
niet anders kan 
Het “open” in “open science” betekent niet 
dat alle onderzoeksresultaten per direct voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn. 
Open heeft wel de voorkeur, omdat een groot deel van het onderzoek met publiek geld be-
taald wordt, en omdat openheid en met elkaar delen de wetenschap vooruit helpt. 
 
Tegelijk is het mogelijk dat sommige onderzoeksresultaten niet of pas op langere termijn 
open beschikbaar gesteld kunnen worden, bijvoorbeeld om privacy- of contractuele rede-
nen, of omdat ze niet relevant zijn voor hergebruik. In dat geval worden voor zover moge-
lijk wel de metadata gedeeld. Het is de internationale onderzoeksdiscipline of het departe-
ment van de betreffende onderzoeker die bepaalt wat redelijk is om te delen en wat niet, 

 
 
20 Open Innovation, Open Science, Open to the World – a vision for Europe (2016): https://publications.europa.eu/en/publica-
tion-detail/-/publication/3213b335-1cbc-11e6-ba9a-01aa75ed71a1. 
21 Nationaal Plan Open Science (2017): https://www.openscience.nl/binaries/content/assets/subsites-evenementen/open-sci-
ence/nationaalplanopenscience_nl.pdf. 
22 Bron tekstblok: Bert van der Zwaan, Rector Magnificus UU, Diesrede 27 maart 2018: https://www.uu.nl/file/73679/down-
load?token=njYTzy7F.  

“Hoe zou onze universiteit eruit zien als we die van-
daag helemaal opnieuw zouden kunnen ontwerpen? 
Zoals nu? Zoals het vroeger was? Ik denk geen van 
beide: het zou er in veel opzichten totaal anders uit-
zien. […] [Het] maakt dat we toe zijn aan een nieuwe 
vorm voor de universiteit waarin niet de structuren 
tellen, maar de groepen mensen waarin onderwijs 
en onderzoek in elkaar overlopen, waar digitaal ver-
mengd met fysiek leren flexibiliteit verschaft, en 
waarin samen met maatschappelijke partners funda-
mentele of toegepaste problemen opgelost worden 
via co-creatie: de universiteit als werkplaats.” 
Bert van der Zwaan, Rector Magnificus UU, Diesrede 27 maart 2018. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3213b335-1cbc-11e6-ba9a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3213b335-1cbc-11e6-ba9a-01aa75ed71a1
https://www.openscience.nl/binaries/content/assets/subsites-evenementen/open-science/nationaalplanopenscience_nl.pdf
https://www.openscience.nl/binaries/content/assets/subsites-evenementen/open-science/nationaalplanopenscience_nl.pdf
https://www.uu.nl/file/73679/download?token=njYTzy7F
https://www.uu.nl/file/73679/download?token=njYTzy7F
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en wat het juiste moment daarvoor is. De onderzoeker zal altijd data en software verant-
woord dienen op te slaan, omdat deze later nog nodig kunnen zijn voor reproduceerbaar-
heid van het onderzoek. 
 
Toegankelijke wetenschap vraagt bewuste acties van onderzoekers om hun resultaten 
voor iedereen toegankelijk te maken. IT, IT-tools en ondersteuners kunnen daarbij hel-
pen. Behalve dat toegankelijke wetenschap acties van onderzoekers vraagt, geeft dit ook 
iets terug. Wanneer data en software met elkaar gedeeld worden, kan een onderzoeker 
daarop  voortbouwen. Dat scheelt het “van de grond af aan” opbouwen van een dataset of 
het maken van software. Openheid helpt ook bij het vinden van datasets, het automatisch 
combineren van informatie uit verschillende bronnen, het herkennen van objecten, het 
automatisch vertalen, of het doorzoeken van grote tekstcorpora. 
 



Informatieplan Onderzoek 2018 – 2022 24 

8 PUBLICATIES 

Toegankelijke publicaties gaat over het beschikbaar zijn van publicaties voor iedereen, om 
bijvoorbeeld te lezen, te delen en voor hergebruik. Zonder kosten of abonnement voor de 
lezer.  
 
Naast publicaties – documenten die bedoeld zijn om kennis te delen, zoals wetenschappe-
lijke artikelen, boeken, boekrecensies in een krant, of een blog – omvat het woord “publi-
caties” in dit informatieplan ook andere soorten documenten die met onderzoek te maken 
hebben, zoals bijv. een beschrijving van de onderzoeksmethodologie, het onderzoeksplan, 
het datamanagementplan, en misschien ook financiële overzichten, (afgewezen) onder-
zoeksvoorstellen, referentenrapporten, en onderzoeksgerelateerde contracten. Het delen 
daarvan verhoogt de transparantie van onderzoek (zie hfst. 4, Samenwerking). De doel-
groep voor een publicatie kan zowel wetenschappelijk als niet wetenschappelijk zijn. De 
duurzaamheid (bruikbaarheid op lange termijn) is ook belangrijk. 
 
De betekenis van het woord publicaties in dit informatieplan is met bovenstaand breder 
dan in bijv. het UU Open science programma. 
 
Het is niet reëel te verwachten dat alle publicaties van de UU op termijn open beschikbaar 
zullen zijn. Onderzoekers worden nog steeds onder meer afgerekend op de Impact Factor. 
Een artikel in een tijdschrift met hoge Impact Factor zoals de Nature of Science heeft dan 
toch veruit de voorkeur boven een open access tijdschrift met een lagere Impact Factor. 
Voor boeken is de situatie anders, daar bestaat geen Impact Factor. Sommige uitgevers 
gaan akkoord met het open beschikbaar maken van hun boeken, maar pas na een paar 
jaar. Als onderzoekers bewust een keuze maken om hun publicaties open te maken of ge-
sloten te laten kan dat al meer open publicaties opleveren. 
 

8.1 Huidige IT-situatie 
Het centrale thema van dit informatieplan is hoe IT onze onderzoekers en hun ondersteu-
ners kan ontzorgen, zodat ze zich kunnen concentreren op onderzoek. Uit veel gesprekken 
blijkt dat allerlei “administratieve klusjes” onderzoekers en ondersteuners veel tijd kos-
ten, en regelmatig ook ergernis. In onderstaande paragrafen worden IT-tools en onder-
steuning voorgesteld om die last, en hopelijk ook de daarmee samengaande ergernis, 
minder te maken. 
 
 
  

Ook wel  
genoemd: 
 open 

publicaties 
 open access 
 open access 

van 
publicaties 
 digitale duur-

zaamheid van 
publicaties 

In de rechter-
kantlijn  van de 
hoofdstukken 
staan woorden 
die ook wel ge-
bruikt worden 
voor de aspec-
ten van toe-
gankelijke we-
tenschap. 
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8.2 Trends en principes, uitgewerkt in UU-doelen, -ambities en -acties 
Rond open publicaties zijn de volgende trends en principes te herkennen:  
- Trend: delen van publicaties; 
- Principe: onderzoekers zo veel mogelijk ontzorgen, zodat ze zich kunnen concentreren 

op onderzoek; 
- Trend: zichtbaar en maatschappelijk betrokken zijn, vindbaar maken van onderzoeks-

output. 
 

8.2.1 Trend: delen van publicaties 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
Inspiratie buiten de UU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiratie binnen de UU 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 UU-publicaties worden veilig, duurzaam (voor lange termijn) en 
vindbaar opgeslagen. 

 Alle UU-artikelen, boeken, hoofdstukken in boeken en rapporten 
open access in 2020.  

 
 Sommige onderzoeksfinanciers (bijv. EU en NWO) verplichten dat 

publicaties open toegankelijk worden van door hen gefinancierd on-
derzoek. 

 2011: KNAW open access beleid. 
 2015: NWO open access beleid. 
 2015: TU/e open access beleid. 
 2016: Open access in Horizon2020. 
 2016: TUD open access beleid. 
 2017: Ambitie in Nationaal plan open science. 
 
 2016: UU Strategisch plan. 
 2018: UU Open science programma. 
 
 Onderzoekers, ondersteuners, faculteitsbestuur, CvB, VSNU, OCW, 

maatschappij. 
Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 UU ambitie 2020, in OSP: 100% open access publicaties, open access 
deposit mandate. Het OSP noemt artikelen, boeken, hoofdstukken in 
boeken en rapporten. 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Zie volgende paragraaf voor benodigde IT-tools en ondersteuners. De 
doelen in dit blokje geven de context voor die IT-ondersteuning. 

 

8.2.2 Principe: onderzoekers zo veel mogelijk ontzorgen 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU heeft IT-tools en ondersteuners om onderzoekers te helpen 
bij het managen van hun publicaties, en om ze (voor zover gewenst) 
voor iedereen toegankelijk maken. 

 Voorbeelden hiervan zijn tools die helpen bij collaborative writing, 
eenvoudig bepalen of een publicatie open access mag, open access 
maken, betalen van evt. publicatiefees, tonen op websites, invoeren 
in Pure, duurzaam bewaren, etc. 

 
 Onderzoekers, ondersteuners. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 UU ambitie 2020, in OSP: optimaliseren van de adminstratieve work-
flow voor het betalen van open access kosten. 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Vanaf 2019: Onderzoek en ontwikkeling23, door ITS-R&DMS, biblio-
theek, NL univ. 

 
  

 
 
23 Uiteraard wordt er alleen ontwikkeld als er nog geen bestaande tools zijn. 
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8.2.3 Trend: zichtbaar en maatschappelijk betrokken zijn 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
Inspiratie buiten de UU 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU draagt bij aan het zorgen dat het brede publiek begrijpt waar 
publicaties over gaan. 

 De UU heeft een toolbox die dit makkelijker maakt, met bijv. schrijf-
tips voor het maken van een leken-samenvatting en een workflow 
die de tekst doorstuurt naar een communicatiedeskundige die kan 
helpen bij het schrijven.  

 
 2017: Ambitie in Nationaal plan open science. 
 
 Maatschappij. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 UU ambitie 2020, in Strategisch plan: De UU draagt bij aan de ver-
spreiding en toepassing van deze kennis overal ter wereld. 

 UU ambitie 2020, in OSP: help onderzoekers om in begrijpbare taal 
over hun onderzoek te communiceren. 

 UU ambitie 2020, in Public engagementprogramma: een public enga-
gementtoolkit voor onderzoekers en ondersteuners. 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Vanaf 2019: Ontwikkeling van de toolbox, door ITS-R&DMS (v), fa-
culteiten, bibliotheek, CWC. 

 2020: Zorgen dat de “vertaling” van de publicatie in de UU-discove-
rer staat (par. 11.4.2). 

 

Voor het 
brede publiek 
begrijpbare 
UU-publica-
ties 
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9 DATA 

Toegankelijke data gaat over het beschikbaar zijn van data voor iedereen. Het woord 
“data” omvat alle soorten data die een onderzoeker of ondersteuner maakt, genereert, 
verzamelt of bewerkt tijdens zijn onderzoek. Dus bijv. ook interviewverslagen en lab note-
books. Beschrijvingen van experimenten, selecties van data en gebruikte methoden wor-
den ook hiertoe gerekend. De data kunnen zowel bewerkt als onbewerkt zijn. Het brede 
publiek kan soms helpen bij het verzamelen of bewerken van data, dat valt onder citizen 
science (hfst. 12). 
 
Wat relevant is voor hergebruik of reproduceerbaarheid hangt af van wat gebruikelijk is in 
de betreffende onderzoeksdiscipline. Sommige onderzoekers maken gebruik van open of 
gesloten data van anderen. De duurzaamheid (bruikbaarheid op lange termijn) van data is 
ook belangrijk. 
 
Het is niet reëel te verwachten dat alle data van de UU op termijn open beschikbaar zullen 
zijn. Soms kan dat niet om bijv. privacy- of contractuele redenen, of is het voor een be-
paalde dataset niet zinvol. Voor zover mogelijk worden de metadata wel gedeeld. Open 
heeft wel de voorkeur, omdat een groot deel van het UU-onderzoek met publiek geld be-
taald wordt. De onderzoeksdiscipline of het departement van de betreffende onderzoeker 
bepaalt wat redelijk is om te delen en wat niet, en wat het juiste moment is om te delen. 
De onderzoeker zal altijd data verantwoord dienen op te slaan, omdat deze later nog nodig 
kunnen zijn voor reproduceerbaarheid van het onderzoek. 
 
Behalve dat het toegankelijk maken van data acties van onderzoekers vraagt, geeft dit ook 
iets terug. Wanneer data met elkaar gedeeld worden, kan een onderzoeker daarop  voort-
bouwen. Dat scheelt het “van de grond af aan” opbouwen van een dataset. 
 
Dit hoofdstuk gaat ook over onderzoek met grootschalige datasets, over big data en over 
onderzoek met datasets van “normale” grootte die veel rekencapaciteit vergen. Hiervoor 
zijn vaak andere of extra voorzieningen nodig vergeleken met “gewone” datasets, omdat 
grootschalige datasets vaak niet meer op één computer passen of niet meer met één com-
puter bewerkt kunnen worden. Het maken van selecties of levering van data aan derden 
kan ingewikkelder zijn. Daarbij kan het datadistributiecentrum helpen (zie par. 3.4.1). Het 
omgaan met dit soort datasets vraagt ook om bepaalde expertise, bijv. rond high perfor-
mance computing of storage (zie hfst. 5). 
 

9.1 Huidige IT-situatie 
Met het Beleidskader onderzoeksdata24, het programma Research IT en het Research Data 
Management (RDM) support team is datamanagement aan de UU in een stroomversnel-
ling gekomen. Steeds meer onderzoekers en ondersteuners weten het RDM support team 
te vinden en maken gebruik van faciliteiten die door Research IT en andere partijen ont-
wikkeld zijn, zoals Yoda, de datamanagementoplossing. Langzamerhand is er steeds meer 
IT- en menselijke ondersteuning beschikbaar, bijv. datamanagers die de juiste tools ken-
nen.  
 
Toch is er nog veel te doen. Uit gesprekken met onderzoekers blijkt dat het delen van data 
nog niet vanzelfsprekend gevonden wordt. Faciliteiten zijn te veel verspreid of onbekend, 
of niet te vinden, en er zijn weinig uniform te gebruiken faciliteiten en tools. Hierdoor 
kost het delen veel tijd van onderzoekers of ondersteuners. Ook is de zichtbaarheid van 

 
 
24 Universitair beleidskader onderzoeksdata Universiteit Utrecht (2016): https://www.uu.nl/sites/default/files/universitair_be-
leidskader_onderzoeksdata_universiteit_utrecht_versie_januari_2016.pdf. 
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UU-data buiten de UU laag. Waarschijnlijk wordt UU-data nauwelijks gebruikt door on-
derzoekers uit andere instellingen of het brede publiek.  
 

9.2 Trends en principes, uitgewerkt in UU-doelen, -ambities en -acties 
Rond open data zijn de volgende trends en principes te herkennen:  
- Trend: delen van data; 
- Principe: onderzoekers zo veel mogelijk ontzorgen, zodat ze zich kunnen concentreren 

op onderzoek. 
 

9.2.1 Trend: delen van data 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
Inspiratie buiten de UU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiratie binnen de UU 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 UU-onderzoeksdata worden veilig en duurzaam (voor lange termijn) 
opgeslagen, goed gedocumenteerd en vindbaar. 

 UU-onderzoeksdata zijn in principe open beschikbaar, zo snel mo-
gelijk en met zo min mogelijk beperkingen rond hergebruik. 

 Iedere UU-medewerker beheert relevante data als een goed rent-
meester. 

 
 Sommige onderzoeksfinanciers (bijv. EU en NWO) verplichten dat 

data open toegankelijk worden van door hen gefinancierd onderzoek. 
 Steeds meer tijdschriften vragen onderzoekers hun data te delen. 
 2011: KNAW open access beleid. 
 2016: Pilot in Horizon2020. 
 2016: KNAW dataprincipes. 
 2017: Nationaal plan open science. 
 2018: Concept Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integri-

teit25. 
 
 2016: UU Strategisch plan. 
 2016: UU Beleidskader onderzoeksdata. 
 2018: UU Open science programma. 
 
 Onderzoekers, ondersteuners, faculteitsbestuur, CvB, VSNU, OCW, 

maatschappij. 
Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 UU ambitie 2020, in OSP: UU-beleid en richtlijnen onderzoeksdata. 
 Research IT doel 2021: Iedere faculteit heeft het Beleidskader onder-

zoeksdata geïmplementeerd, inclusief afspraken over hoe en waar 
data gearchiveerd staan voor verificatie van onderzoek (niet noodza-
kelijkerwijs open). 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Zie volgende paragraaf voor benodigde IT-tools en ondersteuners. De 
doelen in dit blokje geven de context voor die IT-ondersteuning. 

 
  

 
 
25 Concept Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (versie april 2018). Nog niet op internet. 
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9.2.2 Principe: onderzoekers zo veel mogelijk ontzorgen 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiratie buiten de UU 
 
 

Inspiratie binnen de UU 
 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU heeft een data lab, een fysieke en virtuele UU-community 
waar onderzoekers en ondersteuners kunnen samenwerken op het 
gebied van data (expertisecentrum, technieken en innovaties, kennis 
delen, security en privacy rond data, training, etc.).  

 Het start als community van mensen die dat nu al doen. Niet alles in 
één keer, organisch en naar behoefte. 

 Het biedt grootschalige en gebundelde onderzoeksfaciliteiten (zie 
hfst. 5). 

 Het biedt IT-tools en ondersteuners om onderzoekers te helpen bij 
het managen van hun data (zie het blokje hieronder). 

 
 Data carpentry26. 
 Amsterdam Science Park study group27. 
 
 RDM Support28.  
 Special Interest Groups29 bij focusgebied Applied Data Science. 
 Datamanagers bij faculteiten. 
 Pool van datamanagers bij de bibliotheek. 
 
 Onderzoekers, ondersteuners, maatschappij. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 UU ambitie 2018, visie ITS: Organisatiebrede steun. 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Het data lab werkt samen met het datadistributiecentrum (par. 3.4.1) 
en het software lab (par. 10.2.2). 

 Faciliteiten en expertise zijn zichtbaar door de UU-discoverer (par. 
11.4.2). 

 Het ondersteunt citizen science (par. 12.2.2). 
 Vanaf 2018: Ontwikkelen, inrichten en bemensen van het data lab, 

door ITS (v), faculteiten, bibliotheek.  
 Research IT 2018 doel: Opzetten van een community voor datamana-

gers, door Research IT (v), RDM support. 
 Research IT 2018 doel: Verdiepen van samenwerking met UMCU en 

binnen UU, bijv. met het focusgebied Applied Data Science, door Re-
search IT (v), faculteiten, UMCU. 

 IT ambitie 2020: het data lab is up-and-running. 
 
  

 
 
26 Data carpentry, building communities teaching universal data literacy, http://www.datacarpentry.org.  
27 Amsterdam Science Park study group, a community of computational biologists and bioinformaticians for workshops, help on 
data and coding projects, community building, https://scienceparkstudygroup.github.io/studyGroup.   
28 RDM Support, Research Data Management Support aan de UU, https://www.uu.nl/en/research/research-data-management.  
29 Special Interest Groups bij focusgebied Applied Data Science, a community to advance a specific area of knowledge, learning 
or technology, https://www.uu.nl/en/research/utrecht-applied-data-science#sigs.  
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Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU heeft IT-tools en ondersteuners om onderzoekers te helpen 
bij het managen van hun data, en om ze (voor zover gewenst) voor 
iedereen toegankelijk maken. 

 Voorbeelden hiervan zijn tools die helpen bij dataverzameling, -regi-
stratie, -bewerking en -selectie, tools voor tekst- en datamining, en 
faciliteiten om datasets onderling te linken (linked open data). 

 Of tools/faciliteiten voor duurzaam bewaren en open ter beschikking 
stellen (volgens FAIR principes), of tools die helpen bij het naleven 
van contractuele bepalingen (bijv. rond het niet of beperkt mogen 
delen van data van derden). 

 Voorbeelden van ondersteuning zijn datamanagers en privacyex-
perts. 

 Zie ook het datadistributiecentrum (par. 3.4.1). 
 
 Onderzoekers, ondersteuners, maatschappij. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 UU ambitie 2020, in OSP: De UU heeft faciliteiten en support om on-
derzoeksdata FAIR te maken. 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Research IT 2018 doel: Professionaliseren, positioneren, profileren en 
communiceren van RDM support, weten wat andere landen op dat 
gebied aanbieden, door Research IT (v), RDM support, ITS-R&DMS, 
bibliotheek. 

 Research IT 2018 doel: Meer voeding krijgen uit de wetenschap bij 
het ontwikkelen van tools, door Research IT. 

 Research IT 2018 doel: Uitvoeren van R&D-activiteiten, bijv. markt-
verkenningen, kennisontwikkeling, opbouwen van netwerken, aan-
sluiten bij nationale en Europese werkgroepen, etc., door Research 
IT. 

 Vanaf 2019: Overzicht van mogelijkheden binnen en buiten de UU om 
data te delen, door Research IT (v), faculteiten, bibliotheek, RDM 
support. 

 IT ambitie 2021: De resultaten van het programma Research IT zijn 
ook na afloop van het programma bruikbaar. Hierdoor blijft datama-
nagement een speerpunt van de UU. Door Research IT (v), ITS, bibli-
otheek, faculteiten. 

 Research IT doel 2021: Datamanagement is standaard onderdeel van 
onderzoek, door Research IT. 
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10 SOFTWARE  

Toegankelijke software gaat over het beschikbaar zijn van software voor iedereen. In dit 
informatieplan gaat het om software die voor UU-onderzoek ontwikkeld is en software 
waarmee de onderzoeksdata bewerkt zijn. Denk aan ontwikkelde softwarepakketten, li-
braries, scripts gebruikt voor statistische analyses, etc. Het hergebruik van software hoeft 
niet altijd gratis te zijn, bijv. wanneer een onderzoeker een SPSS-script gebruikt om data 
te bewerken kan wel het script, maar niet SPSS (een commercieel softwarepakket) gratis 
ter beschikking gesteld worden. Publiek kan soms helpen bij het maken of aanpassen van 
software, dat valt onder citizen science (hfst. 12). 
 
Het is niet reëel te verwachten dat alle onderzoekssoftware van de UU op termijn open be-
schikbaar zal zijn. Soms kan dat niet, of is het niet zinvol. Voor zover mogelijk worden de 
metadata die beschrijven wat de software doet, wel gedeeld. Open heeft wel de voorkeur, 
omdat een groot deel van het UU-onderzoek met publiek geld betaald wordt. De onder-
zoeksdiscipline of het departement van de betreffende onderzoeker bepaalt wat redelijk is 
om te delen en wat niet, en wat het juiste moment is om te delen. Er kan een spannings-
veld ontstaan wanneer gebruikers van gedeelde UU-software ondersteuning verwachten 
en de onderzoeker deze niet kan leveren. De onderzoeker zal altijd onderzoekssoftware 
verantwoord dienen op te slaan, omdat deze later nog nodig kan zijn voor reproduceer-
baarheid van het onderzoek. 
 
Behalve dat het toegankelijk maken van software acties van onderzoekers vraagt, geeft dit 
ook iets terug. Wanneer software met elkaar gedeeld wordt, kan een onderzoeker daarop  
voortbouwen. Dat scheelt het “van de grond af aan” maken van software. 
 
Duurzaamheid van software (de bruikbaarheid op lange termijn) is ook een aspect van 
software: hoe te zorgen dat onderzoekssoftware in de toekomst op dezelfde data dezelfde 
resultaten geeft, ook wanneer de hardware30 en software31 anders zijn. Open source soft-
ware32 is niet nieuw (zie bijv. linux), wat het ingewikkeld maakt is onderhoudbaarheid 
over lange termijn wanneer veel ontwikkelaars aan dezelfde code werken, het up-to-date 
houden van de documentatie, en vooral duurzaamheid. 
 

10.1 Huidige IT-situatie 
Onderzoekers, ondersteuners en IT-afdelingen van faculteiten ontwikkelen software voor 
onderzoek, en soms wordt deze gedeeld via repositories als GitHub of GitLab, maar er is 
weinig gecoördineerde UU-brede ondersteuning, menskracht en expertise rond tools, on-
derhoud, documentatie, etc. Ook is deze ontwikkeling gefragmenteerd, en weten mensen 
elkaar niet te vinden. Duurzaamheid van software (het op lange termijn kunnen gebruiken 
van software) krijgt nauwelijks aandacht, dat komt ook omdat het zo ingewikkeld is. Voor 
onderzoekssoftware is dat onwenselijk, want goed werkende software is onmisbaar voor 
de reproduceerbaarheid van onderzoek. 
 
  

 
 
30 Denk aan een nieuwe generatie van een processor, of een geheel andere processorarchtitectuur. 
31 Denk aan andere (versies van) operating systems, system libraries, onderzoekssoftware, libraries nodig voor onderzoekssoft-
ware, etc. 
32 Alhoewel de termen “open software” en “open source software” strikt genomen niet hetzelfde betekenen, laten we dat wel zo 
zijn in de context van dit informatieplan: het verschil in betekenis is voor dit informatieplan minder relevant. 
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10.2 Trends en principes, uitgewerkt in UU-doelen, -ambities en -acties 
Rond open software zijn de volgende trends en principes te herkennen:  
- Trend: delen van zelf ontwikkelde software; 
- Principe: onderzoekers zo veel mogelijk ontzorgen, zodat ze zich kunnen concentreren 

op onderzoek; 
- Principe: gebruiken van open source software. 
 

10.2.1 Trend: delen van zelf ontwikkelde software 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiratie buiten de UU 
 
 
 
Inspiratie binnen de UU 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 Software die door de UU ontwikkeld is en waarmee onderzoeksdata 
bewerkt zijn, wordt veilig en duurzaam (voor lange termijn) opge-
slagen, goed gedocumenteerd en vindbaar. 

 Software die door de UU ontwikkeld is en waarmee onderzoeksdata 
bewerkt zijn, is in principe open beschikbaar, zo snel mogelijk en 
met zo min mogelijk beperkingen rond hergebruik. 

 Software die door UU-onderzoekers ontwikkeld is, wordt gedeeld 
met een open software licentie. 

 
 2016: KNAW dataprincipes. 
 2018: Concept Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integri-

teit. 
 
 2016: UU Strategisch plan (spreekt over “resultaten van onderzoek”, 

niet specifiek over software). 
 2018: UU Open science programma. 
 
 Onderzoekers, ondersteuners, faculteitsbestuur, CvB, VSNU, OCW, 

maatschappij. 
Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 UU ambitie 2020, in OSP: In principe wordt code die onderdeel is van 
onderzoeksprojecten gedeeld met een open licentie. Ontwikkel en 
deel kennis over software licenties. 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Zie volgende paragraaf voor het software lab en de benodigde IT-
tools en ondersteuners. De doelen in dit blokje geven de context voor 
die IT-ondersteuning. 
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10.2.2 Principe: onderzoekers zo veel mogelijk ontzorgen 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiratie buiten de UU 
 
 
 
 

Inspiratie binnen de UU 
 
 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU heeft een software lab, een fysieke en virtuele UU-community 
waar onderzoekers en ondersteuners kunnen samenwerken op het 
gebied van software voor onderzoek (expertisecentrum, delen van 
code, technieken en innovaties, kennis delen, training, etc.).  

 Dit start als community van mensen die dat nu al doen. Niet alles in 
één keer, organisch en naar behoefte. 

 Het is een plek waar software voor onderzoek ontwikkeld kan wor-
den, met een pool van ontwikkelaars (bijv. bestaand uit studenten die 
dat werk betaald doen of als onderdeel van een afstudeerproject). 

 Het biedt IT-tools en ondersteuners om onderzoekers te helpen bij 
het managen van hun software (zie blokje hieronder). 

 Het werkt samen met de Educate-IT kraamkamer, een community 
waar innovatieve software rond onderwijs ontwikkeld wordt. 

 Het doet trendwatching rond bijv. IoT, machine learning, block 
chain, augmented reality, virtual reality en datavisualisatie. 

 Voor veel gebruikte onderzoekssoftware kan het nodig zijn docu-
mentatie, onderhoudbaarheid en support structureel te regelen. Dat 
is geen activiteit voor het software lab. 

 
 Software carpentry33. 
 Mozilla Science Lab study groups34. 
 UK en NL Research Software Engineer Association35. 
 Amsterdam Science Park study group27. 
 
 Digital Humanities Lab36 bij Geesteswetenschappen.  
 Pool van software ontwikkelende studenten bij ICT-bèta, en plannen 

bij Informatica. 
 R Data Café37. 
 Kraamkamer Educate-IT, samenwerking rond innovatieve software. 
 
 Onderzoekers, ondersteuners, maatschappij. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 UU ambitie 2018, visie ITS: Organisatiebrede steun. 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Faciliteiten en expertise zijn zichtbaar door de UU-discoverer (par. 
11.4.2). 

 Het software lab werkt samen met het data lab (par. 9.2.2). 
 Het geeft toegang tot grootschalige en gebundelde onderzoeksfacili-

teiten (hfst. 5). 
 Het ondersteunt citizen science (par. 12.2.2). 
 Vanaf 2018: Ontwikkelen, inrichten en bemensen van het software 

lab, door ITS (v), faculteiten, bibliotheek.  
 Vanaf 2019: Overzicht van plekken binnen de UU die onderzoekssoft-

ware ontwikkelen, opzetten van softwareontwikkeling, door ITS (v), 
faculteiten, bibliotheek. 

 Vanaf 2019: Trendwatching software lab, door ITS-R&DMS (v), fa-
culteiten, bibliotheek. 

 IT ambitie 2020: Het software lab is up-and-running. 
 
  

 
 
33 Software carpentry, teaching basic lab skills for research computing, https://software-carpentry.org.  
34 Mozilla Science Lab study groups, a community of peers committed to learning and teaching each other around open science, 
open source, code, and community in research, https://science.mozilla.org/programs/studygroups.  
35 UK Research Software Engineer Association, http://rse.ac.uk, er is ook een NL versie op http://nl-rse.org.   
36 Digital Humanities Lab, https://dig.hum.uu.nl.  
37 R Data Café, een community event van de UU, https://github.com/UtrechtUniversity/R-data-cafe.  
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Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU heeft IT-tools en ondersteuners om onderzoekers te helpen 
bij het managen van hun software, en om ze (voor zover gewenst) 
voor iedereen toegankelijk maken. 

 Voorbeelden hiervan zijn tools/faciliteiten die helpen bij het duur-
zaam bewaren en het open beschikbaar stellen van software. 

 Voorbeelden van ondersteuning zijn software engineers en onder-
zoekssoftwarespecialisten. 

 Het biedt faciliteiten als source repositories en samenwerkingsom-
gevingen voor het managen van grootschalige software projecten. 

 
 Onderzoekers, ondersteuners, maatschappij. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 UU ambitie 2020, in OSP: Investeer in kennis over duurzame soft-
ware zodat deze ook op lange termijn te gebruiken blijft. 

 UU ambitie 2020, in OSP: Elke faculteit heeft samenwerkingsomge-
vingen voor software, bijv. Git repositories. 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Vanaf 2019: Ondersteuning, onderzoek en ontwikkeling infrastruc-
tuur, door Research IT (v), ITS-R&DMS, faculteiten, bibliotheek, evt. 
NL univ. 

 

10.2.3 Principe: gebruiken van open source software 
 

Doelen voor de UU 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU gebruikt open source software voor onderzoek wanneer deze 
vergelijkbaar is met betaalde software. 

 
 Onderzoekers, ondersteuners. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 UU ambitie 2020 in Open science programma. 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Vanaf 2019: Uitzoeken hoe dit met IT gefaciliteerd kan worden, door 
ITS, faculteiten, bibliotheek, NL univ. 
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11 IMPACT EN PROFILERING 

Dit hoofdstuk gaat over impact en profilering. Impact is het onderzoeken van het effect 
van onderzoek. Profilering is het bewust neerzetten van een beeld van de UU en het on-
derzoek aan de UU. 
 

11.1 Impact 
Impact kan onderzocht worden door bijv. het meten, evalueren of stimuleren van het ef-
fect van onderzoek. Effect op collega-onderzoekers (die bijv. vervolgonderzoek doen) of 
op professionals (bijv. artsen maken een nieuwe behandelmethode gebaseerd op resulta-
ten van onderzoek). Ook over effect op het brede publiek (bijv. een patiëntenvereniging 
herschrijft wetenschappelijke publicaties in voor patiënten begrijpbare taal), of op een be-
drijf of instelling (bijv. een bedrijf gebruikt resultaten van onderzoek voor een nieuw/be-
ter product of dienst). Er kan ook effect zijn op beleid (bijv. de landelijke politiek maakt 
nieuw beleid of wetgeving gebaseerd op resultaten van onderzoek).  
 
Een onderzoeker kan impact ook zelf gebruiken om te bekijken in welke (mogelijk niet-
geanticipeerde) vakgebieden zijn onderzoekresultaten gebruikt worden en kan daarop 
vervolgonderzoek richten, of bijv. een bedrijf oprichten. Impact in dit informatieplan heeft 
dus een bredere betekenis dan op sommige andere plekken binnen de UU38, en raakt dus 
aan citizen science (zie hfst. 12).  
 
Het onderzoeken van de impact kan op vele verschillende manieren gebeuren, bijv. met de 
traditionele Impact Factor voor wetenschappelijke artikelen, of hoe vaak een artikel in een 
krant, beleidstekst of op social media geciteerd/geliked/geparafraseerd wordt, of hoe vaak 
data of software gedownload wordt. Er kan credit gegeven worden aan iedereen die aan 
onderzoek bijdraagt of die data of software deelt: naast de onderzoeker bijv. ook aan de 
software engineer, de datamanager, de onderzoekssoftwarespecialist, en aan het brede 
publiek dat meegedaan heeft. Deze metingen kunnen op verschillende niveaus geaggre-
geerd worden: bijv. op universitair-, facultair-, discipline-, vakgroep- en onderzoekerni-
veau. Impact kan ook aanleiding geven tot beloningen of stimulansen aan UU-medewer-
kers of het brede publiek dat meegedaan heeft. 
 
De impactmeting betreft alle onderzoeksresultaten (publicaties, data en software, zie de 
voorgaande drie hoofdstukken) en alle vormen van monitoring (bijv. kosten, aantallen, 
downloads, effect op maatschappij). Ook kan het gaan over benchmarking en het zicht-
baar maken van samenwerkingsverbanden. Kwaliteitszorg (bijv. rapportages voor bijv. 
SEP-visitaties) valt ook onder impact, evenals promotietrajecten: het “effect” daarvan is, 
behalve de nieuwe doctor, nieuwe kennis en dus impact.  
 

11.2 Profilering van de Universiteit Utrecht in Nederland 
Als universiteit met een grote exposure, goede wetenschappers, een hoge onderzoeksim-
pact en de beste onderzoeksfaciliteiten (zoals bijv. met het programma Research IT rond 
data ontwikkeld worden) is de UU een aantrekkelijke werkgever. Bij de UU heerst een open 
cultuur door onder meer open wetenschap hoog in het vaandel te hebben en haar onder-
zoekers daarin stevig te stimuleren en maximaal te ontzorgen.  
 

 
 
38 Het gebruik van het woord “impact” in dit informatieplan vindt zijn oorsprong in het commissiebesluit tot oprichting van de 
EU High Level Group on maximising the impact of EU research and innovation programmes (http://ec.europa.eu/research/evalu-
ations/index.cfm?pg=hlg). Uit gesprekken blijkt dat op sommige plekken binnen de UU “impact” een smallere/andere betekenis 
heeft, bijv. alleen effect van resultaten van onderzoek op niet-wetenschappelijke gebruikers. 
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Door dit voortouw te nemen wordt de UU en de reputatie van haar onderzoeksgebieden 
nog beter zichtbaar, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk. Door haar voorbeeld-
functie rond toegankelijkheid worden onderzoeksresultaten ook meer buiten de UU ge-
bruikt, waardoor maatschappelijke en buitenlandse partners misschien meer met UU-on-
derzoekers willen samenwerken. De verwachting is dat daardoor talentvolle onderzoekers 
zich aan de UU willen binden, wat weer tot gevolg heeft dat er meer financiering binnen-
gehaald kan worden en de slagkracht van de UU vergroot wordt door nog meer onderzoek 
van goede kwaliteit. Dit zorgt weer dat er betere faciliteiten zijn, waardoor de cirkel weer 
rond is. 
 
Als de UU ook stevig inzet op citizen science (hfst. 12 en het UU Public engagementpro-
gramma), wordt de UU ook steeds beter zichtbaar in de maatschappij, en de maatschappij 
binnen de UU. Hierdoor kan de UU bijdragen aan een betere maatschappij en de maat-
schappij aan beter wetenschappelijk onderzoek. Ook dit maakt de UU een nog aantrekke-
lijkere plek voor studenten en medewerkers, en de maatschappij een betere plek om in te 
leven39. 
 

11.3 Huidige IT-situatie 
Impact van wetenschappelijke artikelen wordt nog veel met de traditionele Impact Factor 
gemeten. Impact van andere soorten onderzoeksoutput – boeken, artikelen in vakbladen, 
data, software, etc. – kan daar niet mee gemeten worden. Ook werkt deze maat niet goed 
voor een aantal onderzoeksdisciplines of voor een aantal open access tijdschriften.  
 
Steeds meer begint er aandacht te komen voor de maatschappelijke impact van onder-
zoek, bijv. “Science in Transition”40, dat zegt dat wetenschap gewaardeerd moet worden 
om de maatschappelijke meerwaarde die het oplevert en dat maatschappelijke stakehol-
ders moeten kunnen meebeslissen over de kennisproductie.  
 
Op dit moment is er een heel scala aan alternatieve metrieken beschikbaar, sommige 
open, andere niet, maar welke daarvan de “beste” en welke de relevante zijn voor een 
doelgroep/discipline/faculteit/CvB is nog een open vraag. Daarvoor is verder onderzoek 
nodig. 
 
Voor rapportages met gegevens uit verschillende bronsystemen is het logisch om één sys-
teem te hebben, om te voorkomen dat elk bronsysteem extra gegevens uit andere bron-
systemen importeert.  
 
Profilering is veel breder dan IT. Hieronder beperken we ons tot het ondersteunen van 
profilering met behulp van IT. Bijvoorbeeld door alle wetenschappelijke resultaten van de 
UU en UU-expertise eenvoudig vindbaar te maken.  
 
  

 
 
39 Deze wens staat in het Strategisch Plan, zie de beknopte samenvatting in hoofdstuk 1. 
40 Science in Transition: http://scienceintransition.nl.  

http://scienceintransition.nl/
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11.4 Trends en principes, uitgewerkt in UU-doelen, -ambities en -acties 
Rond impact zijn de volgende trends en principes te herkennen:  
- Trend: bepalen van wetenschappelijke en maatschappelijke impact van onderzoek; 
- Trend: zichtbaar en maatschappelijk betrokken zijn, vindbaar maken van onderzoeks-

output; 
- Principe: onderzoekers en ondersteuners zo veel mogelijk ontzorgen, zodat ze zich 

kunnen concentreren op hun werk; 
- Penvoerder data in grote onderzoeksconsortia. 
 

11.4.1 Trend: bepalen van wetenschappelijke en maatschappelijke impact van onderzoek 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
Inspiratie buiten de UU 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU stimuleert het gebruik van internationaal geaccepteerde open 
metrieken voor het meten van impact van onderzoek. 

 Onderzoek naar IT-tools die onderzoekers kunnen helpen met het 
vergroten van hun impact. 

 
 2017: Nationaal plan open science. 
 
 Onderzoekers, ondersteuners, faculteitsbestuur, CvB, VSNU, maat-

schappij. 
Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 UU ambitie 2020, in Strategisch plan: Kunnen bepalen van de weten-
schappelijke en maatschappelijke impact van onderzoek. 

 UU ambitie 2020, in OSP: Evaluatie van onderzoek en onderzoekers 
houdt rekening met openheid, maatschappelijke impact en alle types 
onderzoeksoutput.  

 UU ambitie 2020, in Strategisch plan bibliotheek: Support bieden bij 
ontwikkeling en experimenten met nieuwe beloningssystemen voor 
onderzoek. 

 UU ambitie 2020, in OSP: De UU gebruikt liever geen universitaire 
ranglijsten die gebaseerd zijn op de Impact Factor en andere “een-
voudige” publicatietellingen. 

 UU ambitie 2020, in OSP: De UU heeft een open science monitor. 
 UU ambitie 2020, in Public engagementprogramma: een meet- en 

evaluatie-instrument voor public engagementactiviteiten. 
Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Vanaf 2018: Infrastructuur die helpt alternatieve metrieken te bepa-
len en zichtbaar te maken, en hoe deze binnen de UU te gebruiken, 
door ITS-R&DMS, bibliotheek, faculteiten. 

 Vanaf 2019: Onderzoek naar IT-ondersteuning van impact, door ITS-
R&DMS (v), bibliotheek, faculteiten. 

 
  

Gebruik van 
open metrie-
ken om credit 
te kunnen ge-
ven aan on-
derzoekers 
en andere be-
trokkenen bij 
onderzoek 
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11.4.2 Trend: zichtbaar en maatschappelijk betrokken zijn 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiratie buiten de UU 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU heeft een UU-discoverer (portal, register, catalogus) – met op 
maat te maken etalages voor specifieke doelgroepen, als “showcase” 
– met daarin alles wat zij in huis heeft rond onderzoek, onderwijs 
en valorisatie, inclusief expertise van UU-medewerkers41, en de re-
latie daartussen. 

 Voorbeelden van “objecten” zijn UU-publicaties, data, software, im-
pact, samenwerking, gebruikte onderzoeksmethodologie, appara-
tuur, faciliteiten, studieprogramma’s, vakken, start ups, spin offs, 
octrooien, bijzondere drukken uit de bibliotheek, museumobjecten 
van het universiteitsmuseum, etc. 

 De discoverer slaat alleen metadata (informatie) over die objecten op 
en hun onderlinge relatie. De objecten zelf zijn toegankelijk via een 
link naar het bronsysteem. 

 Die onderlinge relatie zorgt dat voor elk experiment of onderzoeks-
resultaat duidelijk is uit welke onderdelen deze bestaat en wie eraan 
meegewerkt heeft. Hierdoor kan elk aspect afzonderlijk én in context 
gerefereerd worden.  

 De relatie kan ook duiding geven door koppeling aan media of activi-
teiten van een onderzoeker. 

 De metadata worden automatisch verzameld uit de bronsystemen, 
o.a. Pure, profielpagina’s, Osiris, SAP, systeem van UUHoldings, bi-
bliotheekcatalogus, museumcatalogus. Soms kan het nodig zijn om 
de onderlinge relaties met de hand aan te geven. Niet alles in één 
keer, organisch en naar behoefte. 

 Informatie in de UU-discoverer is eenvoudig herbruikbaar voor der-
den door gebruik van open standaarden, bijv. door harvesting door 
Google Scholar, Narcis, administratiesystemen van financiers, etc. 

 
 OCLC WorldCat, wereldwijd netwerk van bibliotheekcatalogi42. 
 Europeana, netwerk met collecties van Europese musea, galerieën, 

bibliotheken en archieven43. 
 
 Onderzoekers, ondersteuners, faculteitsbestuur, CvB, maatschappij. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 UU ambitie 2018, visie ITS: Organisatiebrede steun. 
 UU ambitie 2020 in Strategisch plan. 
 UU ambitie 2020, in OSP: Optimaliseer de vindbaarheid van her-

bruikbare UU-onderzoeksdata. 
 UU ambitie 2020, in Strategisch plan bibliotheek44: Alle onderzoeks-

resultaten FAIR (dus vindbaar) maken voor het brede publiek. 
 UU ambitie 2020, in Public engagementprogramma: best practises 

van public engagementactiviteiten in de etalage, zowel intern als ex-
tern. 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Vanaf 2018, en voor data doel Research IT 2018: Onderzoek en ont-
wikkeling in gedeeltes, door ITS-R&DMS, Research IT, faculteiten, 
bibliotheek, CWC, evt. NL univ.  

 IT ambitie 2020: Eerste versie UU-discoverer. 
 
  

 
 
41 Vanaf 1990 publiceerde de afdeling voorlichting van de UU regelmatig het boekje “Mag ik dr. Clavan even?”, met in Utrecht 
aanwezige wetenschappelijke kennis en expertise. In 2000 werd er een digitale editie gemaakt, met op dat moment 1700 tref-
wooden en 1200 deskundigen. Op een gegeven moment is de UU daarmee gestopt. 
42 WorldCat, http://www.worldcat.org/. UU op WorldCat: https://utrechtuniversity.on.worldcat.org/. 
43 Europeana, https://www.europeana.eu/, meer informatie op  https://pro.europeana.eu/. 
44 Strategic Plan Utrecht University Library 2018 – 2020, https://www.uu.nl/universiteitsbibliotheek/over-de-biblio-
theek/missie-en-beleid. 
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11.4.3 Principe: onderzoekers en ondersteuners zo veel mogelijk ontzorgen 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU heeft IT-tools en ondersteuners om andere ondersteuners te 
helpen bij het maken van managementdashboards en eenvoudig te 
herhalen rapportages op maat. 

 Voorbeelden hiervan zijn dashboards/rapportages voor onderzoeks-
evaluaties, -visitaties (zoals SEP), en kosten/opbrengsten van onder-
zoek. Of dashboards/rapportages voor onderwijs, maar dat valt bui-
ten dit informatieplan. 

 Het UU-datawarehouse is hiervoor de basis. Het bevat alle relevante 
gegevens uit tenminste de bronsystemen SAP, Osiris, Pure, Yoda, 
eLABJournal, MyPhD en de systemen met metrieken.  

 
 Ondersteuners, faculteitsbestuur, CvB, VSNU, OCW. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Vanaf 2018: Verder ontwikkelen en professionaliseren van het exper-
tisecentrum voor het maken van dashboards en rapportages, door 
ITS-R&DMS (v), faculteiten. 

 Vanaf 2018: Beheer van het datawarehouse, door ITS-R&DMS (v), fa-
culteiten. 

 Vanaf 2018: Infrastructuur die onderzoekers en ondersteuners hierbij 
helpt, door ITS-R&DMS (v), faculteiten. 

 

11.4.4 Penvoerder data in grote onderzoeksconsortia 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU is penvoerder op het gebied van data bij grote onderzoeks-
consortitia, zoals SCOOP45 en YOUth. Dat kan dankzij onze ervaring 
met Yoda (par. 6.2.1). 

 Hierdoor kan de UU aansluiten op Europese infrastructuren zoals 
EOSC46, kan ze een bijdrage leveren organisaties als aan e-IRG47, en 
krijgt ze invloed op de ontwikkeling daarvan. 

 
 Onderzoekers, ondersteuners, maatschappij. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Vanaf 2019: Onderzoeken hoe dit voor elkaar te krijgen, door ITS, fa-
culteiten. 

 Eventuele opbrengsten kunnen gebruikt worden voor doorontwikke-
ling van Yoda. 

 

 
 
45 SCOOP is a research and training centre dedicated to the interdisciplinary study of sustainable cooperation as a key feature of 
resilient societies, https://www.scoop-program.org.   
46 EOSC, de European Open Science Cloud, https://eoscpilot.eu.   
47 e-IRG, de e-Infrastructures Reflection Group, http://e-irg.eu. Missie: “To support both coherent, innovative and strategic 
European e-Infrastructure policymaking and the development of convergent and sustainable e-Infrastructure services”. 
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12 CITIZEN SCIENCE 

Citizen science48 gaat over de actieve deelname van het brede publiek aan wetenschap en 
over de verbinding tussen onderzoek en maatschappij, zoals het zichtbaar maken van on-
derzoek aan niet-wetenschappers. Het “brede publiek” omvat niet alleen burgers, maar 
ook bedrijfsleven, instellingen, musea, politiek, beleidsmakers, bepaalde maatschappe-
lijke groepen, etc. Daarmee is citizen science – naast Impact en profilering uit hoofdstuk 
11 en Samenwerking uit hoofdstuk 4 – een onderdeel van het valorisatieproces van onder-
zoek. 
 
Deelname van het brede publiek49 kan op verschillende manieren, waarbij in principe wel 
de projectleider eindverantwoordelijk blijft. Het kan data aanleveren, door bijv. het invul-
len van vragenlijsten. Ook kan het helpen bij het beter/sneller bruikbaar maken van on-
derzoeksdata, door bijv. het transcriberen van scans van documenten of het analyseren 
van data. Verder kan het publiek onderzoek beïnvloeden, door bijv. het mede beoordelen 
van onderzoeksvoorstellen, het meeschrijven aan een publicatie, of het doen van sugges-
ties over de onderzoeksrichting. Publiek-private samenwerking valt ook onder citizen sci-
ence, net als de verbinding met onderwijs (maar die valt buiten de scope van dit informa-
tieplan). Citizen science in dit informatieplan heeft dus een heel brede betekenis, breder 
dan op sommige andere plekken binnen de UU50. Het UU-Public engagementprogramma 
heeft het bijvoorbeeld alleen over het algemene publiek, niet over het betrekken van poli-
tiek/beleidsmakers of bedrijfsleven.  
 
Wanneer een onderzoeksonderwerp een bepaalde 
doelgroep nauw aan het hart gaat, kan de onder-
zoeker en de UU op enorme maatschappelijke be-
trokkenheid en enthousiasme rekenen.  
 
Citizen science is veel breder dan IT, het is vooral 
een “mindset”. Hieronder beperken we ons tot het 
ondersteunen van citizen science met behulp van 
IT. 
 

12.1 Huidige IT-situatie 
Actieve deelname van het brede publiek aan onder-
zoek gebeurt al op een aantal plaatsen binnen de 
UU. Ook zijn er activiteiten om onderzoek zichtbaar 
te maken aan niet-wetenschappers. Voor voorbeel-
den zie het kader hiernaast en het Public engage-
ment programma. Er zijn echter veel meer moge-
lijkheden om het brede publiek te betrekken, en het 
is vaak nog geen “research as usual”. Hoe IT hierbij 
kan helpen is nog een open vraag, daarvoor is ver-
der onderzoek nodig. 
 
 
 
 
48 Het gebruik van het woord “citizen science” in dit informatieplan vindt zijn oorsprong in de omschrijving van het Open sci-
ence programma van de EU (https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=citizen&section=monitor). 
49 In dit informatieplan gebruiken we dus een brede betekenis van het woord “brede publiek”. Op andere plekken wordt soms 
onderscheid gemaakt tussen de doelgroepen “publiek”, “politiek en beleidsmakers” en “bedrijfsleven”. De activiteiten heten 
dan resp. “public engagement”, “policy engagement” en “business engagement”/”valorisatie”. 
50 Uit gesprekken blijkt dat op sommige plekken binnen de UU “citizen science” een smallere/andere betekenis heeft. Soms 
wordt onderscheid gemaakt naar doelgroep, zie vorige voetnoot. Soms omvat het alleen een beroep doen op het brede publiek om 
aan onderzoeksprojecten mee te werken. Soms worden de termen “publieksactiviteiten” of “outreach” gebruikt: alle vormen van 
contact tussen onderzoekers en het algemene publiek, maar niet het contact tussen onderzoekers en politiek/beleidsmakers of 
bedrijfsleven. 

Ook wel 
genoemd: 
 public 

engagement 
 policy 

engagement 
 business 

engagement 
 outreach 
 publieks- 

activiteiten 

Voorbeelden van citizen science bij de UU 
Actieve deelname van het brede publiek: 
 Het strategisch thema Dynamics of Youth onder-

zoekt de ontwikkeling van kinderen. Ca. 6000 kin-
deren uit twee leeftijdsgroepen leveren gedurende 
zes jaar op verschillende momenten gegevens aan. 

 Het onderzoek Kasboekje van Nederland verza-
melt financiële documenten van het publiek, hun 
ouders en grootouders. Een website verzamelt 
persoonlijke verhalen en bevindingen van onder-
zoekers. Resultaat is o.a. een zesdelige TV-serie. 

 
Zichtbaar maken van onderzoek aan niet-weten-
schappers: 
 Bij Meet the Professor stappen professoren van de 

UU op de fiets naar basisscholen in Utrecht. De 
leerlingen mogen hun prof 'de toga' van het lijf 
vragen, bij hen in de klas. 

 Tijdens het Weekend van de Wetenschap laten UU 
en UMCU aan de maatschappij zien wat zij in huis 
hebben. 

B 

https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=citizen&section=monitor
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12.2 Trends en principes, uitgewerkt in UU-doelen, -ambities en -acties 
Rond citizen science zijn de volgende trends en principes te herkennen:  
- Trend: uitbreiden van samenwerking met het brede publiek; 
- Principe: onderzoekers zo veel mogelijk ontzorgen, zodat ze zich kunnen concentreren 

op hun werk. 
 

12.2.1 Trend: uitbreiden van samenwerking met het brede publiek 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
Inspiratie buiten de UU 
 
 
 
 
 

Inspiratie binnen de UU 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU investeert in betrokkenheid van het brede publiek bij onder-
zoek. Onderzoekers worden gestimuleerd om citizen science pro-
gramma’s op te zetten en samen te werken met de maatschappij. 

 Hierdoor kan de UU haar maatschappelijke impact enorm vergroten. 
 
 WUR: Dossier Citizen science51, vanaf 2012. 
 2014: Overzichtsartikel in Harvard Magazine52. 
 2015: Nationale Wetenschapsagenda53. 
 2016: Advice paper LERU54.  
 2017: Citizen science bij de EU50. 
 
 2016: UU Strategisch plan. 
 2017: UU Public engagementprogramma. 
 2018: UU Open science programma. 
 
 Onderzoekers, ondersteuners, faculteitsbestuur, CvB, VSNU, OCW, 

maatschappij. 
Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 UU ambitie 2020, in OSP: help onderzoekers om het publiek bij hun 
onderzoek te betrekken. 

 UU ambitie 2020, in UU OSP: De UU werkt actief aan het vergroten 
van deelname van het brede publiek aan onderzoek. 

 UU ambitie 2020, in Strategisch plan bibliotheek: Openheid en public 
engagement kunnen criteria zijn voor beloningssystemen voor on-
derzoek. 

 UU ambitie 2020, in Public engagementprogramma: netwerk van ge-
passioneerde wetenschappers en studenten actief op het gebied van 
public engagement. 

 UU ambitie 2020, in Public engagementprogramma: voorstel om pu-
blic engagement structureel in te bedden in de organisatie. 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Zie volgende paragraaf voor benodigde IT-tools en ondersteuners. De 
doelen in dit blokje geven de context voor die IT-ondersteuning. 

  

 
 
51 WUR Dossier Citizen science: https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Citizen-science-burgerwetenschap.htm.   
52 Katherine Xue, Popular Science: In the Internet era, research moves from professionals’ labs to amateurs’ homes (2014): 
https://harvardmagazine.com/2014/01/popular-science.  
53 Nationale Wetenschapsagenda (2015), https://wetenschapsagenda.nl/publicatie/nationale-wetenschapsagenda-nederlands. 
54 LERU, Citizen science at universities: trends, guidelines and recommendations (2016): https://www.leru.org/files/Citizen-
Science-at-Universities-Trends-Guidelines-and-Recommendations-Full-paper.pdf.  

De UU inves-
teert en sti-
muleert on-
derzoekers 
om samen te 
werken met 
de maat-
schappij 

https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Citizen-science-burgerwetenschap.htm
https://harvardmagazine.com/2014/01/popular-science
https://wetenschapsagenda.nl/publicatie/nationale-wetenschapsagenda-nederlands
https://www.leru.org/files/Citizen-Science-at-Universities-Trends-Guidelines-and-Recommendations-Full-paper.pdf
https://www.leru.org/files/Citizen-Science-at-Universities-Trends-Guidelines-and-Recommendations-Full-paper.pdf


Informatieplan Onderzoek 2018 – 2022 42 

12.2.2 Principe: onderzoekers zo veel mogelijk ontzorgen 
 

Doelen voor de UU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie heeft hier wat aan 

 De UU heeft IT-tools en ondersteuners om onderzoekers te helpen 
het brede publiek bij hun onderzoek te betrekken. 

 Voorbeelden hiervan zijn tools die helpen bij (het maken van tools 
voor) interactie met het brede publiek, visualisatie/dashboard tools 
waarmee makkelijk (tussentijdse) resultaten van onderzoek op voor 
leken begrijpbare manier aan het brede publiek getoond kunnen 
worden, tools waarmee informatie uit verschillende bronnen met el-
kaar gecombineerd kan worden, of tools die onderzoekers en het 
brede publiek een plek bieden om samen te werken (virtual research 
environment). 

 Ook zijn er tools om expertise van onderzoekers makkelijk vindbaar 
en bruikbaar te maken voor het brede publiek, waaronder de pers, 
bijv. bij een actualiteit waarbij een reactie van een onderzoeker nodig 
is. 

 De UU biedt een marktplaats waar het brede publiek onderzoekers 
kan helpen bij onderzoek55, of om vragen van het brede publiek aan 
geïnteresseerde onderzoekers door te geven, zoals de Nationale We-
tenschapsagenda tot stand gekomen is. 

 De UU heeft de ambitie om de beste IT-ondersteuning rond citizen 
science te bieden, zoals Research IT dat voor data doet. 

 
 Onderzoekers, ondersteuners, faculteitsbestuur, CvB, maatschappij. 

Benodigde ambities en 
acties zonder IT-aspect 

 Onderzoek wordt toegankelijker voor het brede publiek wanneer dat 
begrijpt waar wetenschappelijke UU-publicaties over gaan (par. 
8.2.3) en waar UU-publicaties, data, software en expertise te vinden 
zijn (in de UU-discoverer, par. 11.4.2). 

 UU ambitie 2020, in Public engagementprogramma: cultuur waarbij 
facultaire kennis en trainingen binnen de gehele UU wordt aangebo-
den en gedeeld. 

 UU ambitie 2020, in Public engagementprogramma: voorstel om pu-
blic engagement structureel in te bedden in de organisatie. 

Benodigde ambities en 
acties met IT-aspect 

 Het data lab (par. 9.2.2) en het software lab (par. 10.2.2) ondersteu-
nen citizen science. 

 De UU biedt faciliteiten zodat onderzoekers en het brede publiek 
makkelijk in hetzelfde systeem kunnen werken (par. 4.2.3).  

 Het gebruik van open source software (par. 10.2.3) en open standaar-
den (par. 4.2.4) maakt het maken van tools en het combineren van 
informatie uit verschillende bronnen eenvoudiger. 

 Vanaf 2020: Onderzoek naar en ontwikkeling van IT-ondersteuning, 
door ITS-R&DMS (v), faculteiten, bibliotheek, CWC, NL univ. 

 
 

 
 
55 Zoals bijv. http://www.iedereenwetenschapper.nl of https://velehanden.nl.  
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