
Het Europees gefinancierd
project SSHOC faciliteert
trainers in de sociale- en
geesteswetenschappen
met een community voor
het uitwisselen van kennis
en ervaring. Ellen Leenarts

SSHOC staat voor Social Sciences
and Humanities Open Cloud en
zoomt in op de sociale- en geestes-
wetenschappen en het stimuleren
van samenwerking hierbinnen. Het
sorteert voor op een interdisci-
plinaire samenwerking binnen de
European Open Science Cloud.
Verschillende Europese onder-
zoeksinfrastructuren en andere sta-
keholders zoals DARIAH, CLARIN,
LIBER, CESSDA en DANS zijn
partners in het project. Het project
ondersteunt onder andere trainers
op het gebied van Open Science en
Research Data Management. Met
workshops, train-the-trainer boot-
camps en webinars wordt kennis ge-
deeld die in meerdere disciplines
bruikbaar is.
Bij inmiddels 150 vakgenoten staat
het maandelijks online training

community overleg in de agenda.
De leden bepalen de onderwerpen
en nodigen eventueel externe spre-
kers uit, bij interesse zijn leden bij
het overleg en delen zij hun erva-
ringen. Onderwerpen die de revue
passeren, zijn bijvoorbeeld: welke

tools zijn beschikbaar voor het
geven van een (interactieve) online
training welke herbruikbare trai-
ningsmaterialen zijn er op het
gebied van de bekostiging van
research data management of het
gebruik van gevoelige persoons-
gegevens?

Online toolkit
DANS is binnen het project verant-
woordelijk voor het vormgeven van
het training netwerk, het organise-
ren van train-the-trainer bootcamps
en het ontwikkelen van een service
voor het vinden van herbruikbare
trainingsmaterialen en tools. Deze
‘Training Discovery Toolkit’ is on-
line beschikbaar via de website van
het project. Ontwikkelt een partner
een training, tool of ander handig
hulpmiddel, dan kan dit worden
opgenomen in de toolkit. Een voor-
beeld is de DANS Data Game, geïn-
teresseerden kunnen het kwartet als
pdf downloaden, per post toege-
stuurd krijgen en er is een online
variant. Onlangs is dit spel aan de
toolkit toegevoegd, waardoor nog
meer mensen spelenderwijs een

indruk kunnen krijgen van het
Europese onderzoeksdatalandschap.
SSHOC loopt tot maart 2022. Met
extra netwerkbijeenkomsten, en een
gids van trainers in de sociale en -
geesteswetenschappen, staan er nog
een aantal mooie deliverables op de
rol.
sshopencloud.eu/ssh-training-
community
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I n november 2019 won Max
Verstappen de grand prix van

Brazilië. Na de race ging Hannah
Schmitz met Verstappen het po-
dium op om de champagne te ont-
kurken. ‘Het datameisje’, aldus
de Nederlandse TV-commentator
wat neerbuigend. Wel een meisje
met een masterdiploma van de
prestigieuze Universiteit van
Oxford op zak en 10 jaar ervaring
als racestrateeg. Belangrijker dan
dat: ze nam in Interlagos binnen
een paar seconden een cruciale
beslissing op basis van een enorme
hoeveelheid data die beslissend
bleek voor de winst van Verstap-
pen. Voor de liefhebbers: iets met
een zogeheten undercut door een
bandenwissel en een ingewik-
kelde rekensom over de tijdwinst
die een set nieuwe banden zou
moeten brengen ten opzichte van
concurrent Lewis Hamilton. Een
gewaagde maar door data onder-
bouwde beslissing.
Dit voorbeeld is belangrijk voor
iedereen die serieus met data-
analyse aan de slag wil, omdat
het voorval inspireert over
waarom we moeten investeren in

data(kwaliteit). Veel organisaties
kampen met versnipperde en com-
plexe IT-landschappen en daar-
door met tekortschietende data-
kwaliteit. In de onderzoekswereld
is datakwaliteit ook bepaald niet
vanzelfsprekend en onderzoekers
streven naar beter Research Data
Management om data beter te
kunnen (her)gebruiken. Er is vaak
geen eenheid in hoe data in syste-
men wordt geregistreerd, bewerkt
en geaggregeerd. Ook bestaan er
nog veel workarounds en zijn er
vele aanbieders van overlappende
ondersteunende producten en
diensten.

D e meest geweldige algorit-
mes zullen in zo’n omge-

ving leiden tot teleurstellende re-
sultaten. Daarom investeren veel
organisaties in data-kwaliteitspro-
jecten. Maar de teams die daaraan
werken, weten maar zelden te ko-
men tot structurele verbetering.
De huidige werkwijze doet den-
ken aan mensen die willen afval-
len. Een paar maanden op dieet in
combinatie met een abonnement
op de sportschool levert aanspre-

kende resultaten op. Maar wie de
levensstijl niet aanpast, weet diep
van binnen al dat het effect tijde-
lijk zal zijn. Alleen als je handelt
vanuit de overtuiging dat een
andere levensstijl je een beter en
fitter leven oplevert, zul je ook
op termijn succesvol zijn.

I n de Formule 1 is iedereen van
nut en noodzaak doordrongen

en is er binnen het hele team een
honger naar goede en betrouwbare
data. De teams zijn apetrots op
hoe ze met data hun prestaties
continu verbeteren. Het hele team
beseft ook hoe belangrijk die data
zijn in de concurrentie en iedereen

weet dan ook hoe belangrijk het is
om de kwaliteit van die data op
niveau te hebben. Juist omdat die
data hen op cruciale momenten de
expliciete inzichten levert om het
verschil te maken. Het is voor hen
‘a way of life’.
Dat zou in alle maatschappelijke
sectoren zo moeten zijn. De con-
currentie wordt immers uitge-
vochten op het verwerken van
een enorme rijkdom aan informa-
tie tot de beste beslissingen. En
die boodschap moet actief worden
uitdragen, net zoals de teambaas
van Red Bull Racing dat doet. Die
stuurt het ‘datameisje’ het podium
op om daarmee een niet mis te
verstane boodschap af te geven:
je wint races met data.

Nart Wielaard (www.nart.nl) is
zelfstandig schrijver-adviseur, met
name actief op het thema digitale
transformatie. Hij schreef onder
meer Wij Zijn Big Data, Vertrou-
wen in de slimme samenleving en
The CFO in pole position.
Hij geeft de column door aan
Egge van der Poel.
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Humanities Data Analysis:
Case Studies with Python
Folgert Karsdorp, Mike Keste-
mont en Allen Riddell, Prince-
ton University Press 2021
Lamyk Bekius
Humanities Data Analysis: Case
Studies with Python van Kars-
dorp, Kestemont en Riddell biedt
de uitkomst voor wie wil investe-
ren om beter bekend te raken
met data-analyse met Python.
Het boek maakt studenten en
onderzoekers wegwijs met
Python voor de analyse van
geesteswetenschappelijk materi-
aal. Enige voorkennis van Python
wordt verondersteld, maar het
boek frist de essentiële kennis
daarvan wel op in de introductie.
In dit hoofdstuk wordt de lezer
tevens enthousiast gemaakt
door een case study met data
van Amerikaanse kookboeken,
waarin de mogelijkheden voor
de verkenning van data uiteen
worden gezet. De introductie is
samen met hoofdstukken over
inlezen, parsing en manipuleren
van verschillende bestandsfor-
maten, het vector space model
en analyse van tabelgegevens
onderdeel van het eerste deel
‘Data Analysis Essentials’, waarin
ook Pandas en NumPy worden
geïntroduceerd. Daarop verder
bouwend gaat het tweede deel
‘Advanced Data Analysis’ aan
de hand van casussen in op res-
pectievelijk beschrijvende statis-
tiek, kansrekening, geospatiale
analyse, stylometrie (specifiek
auteursherkenning) en topic mo-
deling. Het boek geeft niet al-
leen uitleg over code en statis-
tiek, maar ook achtergrondinfor-
matie en interpretatie van de
data, en good practices in data-
analyse. Door de intensieve on-
derdompeling in data-analyse
met Python is het boek een uit-
stekend uitgangspunt om aan
de slag te gaan met eigen data.
press.princeton.edu

Het datameisje

Een netwerk voor trainers in de SSH

SSHOC stimuleert internationale
uitwisseling van training en services

Online trainingen
Bij het maandelijks online
overleg delen professionals
hun ervaringen over bijvoor-
beeld beschikbare tools voor
(interactieve) online trainingen
en herbruikbare trainingsmate-
rialen. Geïnteresseerde trai-
ners kunnen zich aansluiten bij
het netwerk. Aanmelden kan
via sshopencloud.eu/ssh-trai-
ning-community.

Data Game
Een van de beschikbare tools
is de DANS Data Game. Dit
spel is door DANS ontwik-
keld, door het vindbaar te ma-
ken via de ‘Training Discovery
Toolkit’ kunnen nog meer be-
trokkenen spelenderwijs een
indruk krijgen van het Euro-
pese onderzoeksdataland-
schap.

Credits: Chris Montgomery
on Unsplash

CentERdata
behaalt ISO 27001
Als er ergens veel met data en in-
formatie gewerkt wordt, is dat wel
bij CentERdata. Het willen beha-
len van de ISO 27001-certificering
was dan ook een logische ambitie.
ISO 27001 is een internationale
standaard voor informatiebeveili-
ging. Binnen deze norm zijn de
vereisten voor een informatiebe-
veiligingssysteem gedefinieerd en
wordt het proces rondom informa-
tiebeveiliging getoetst. Linda Uijt-
dewilligen (ISO coördinator) geeft
namens CentERdata aan, trots te
zijn. Uijtdewilligen: “Het helpt
ons de informatiebeveiligingsrisi-
co's te verkleinen en incidenten te
voorkomen. Het geeft opdrachtge-
vers en partners de zekerheid dat
CentERdata de informatiebeveili-
ging beheerst, optimaal heeft
geïmplementeerd in haar beleid en
processen en continu werkt aan
verbeteringen.” (EdC)
centerdata.nl

http://centerdata.nl
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691172361/humanities-data-analysis
http://www.nart.nl
http://sshopencloud.eu/ssh-training-community
http://sshopencloud.eu/ssh-training-community

