
Het Leiden University Centre

for Linguistics (LUCL) heeft in

de loop der tijd vele datasets

verzameld. Deze komen nu

beschikbaar in de CLARIAH-

infrastructuur. Erica Renckens

“De vele data die onderzoekers van het
LUCL over de jaren heen hebben verzameld,
bleven vaak onzichtbaar voor mensen bui-
ten het instituut”, vertelt Sara Petrollino,
taalkundige aan de Universiteit Leiden. “We
wilden de informatie over deze data én de
data zelf toegankelijk maken als een bron
voor onderwijs en onderzoek. Vooral in
deze lastige corona-tijd, waarin zelf data
verzamelen vaak onmogelijk is, is dat heel
belangrijk.”
In eerste instantie zetten student-assistenten
de veelal analoge opnames en de bijbe-
horende metadata alleen om in digitale be-
standen. “Daardoor werden de betrokken
onderzoekers zich ook meer bewust van de
moderne gang van zaken op het gebied van
datamanagement en toegankelijkheid.”
De metadata van deze 140 datasets zijn
doorzoekbaar via de database Leiden
Language Data (Leiland). Daaronder be-
vinden zich onder andere zeventien datasets
over het Nederlands, waaronder geschre-
ven dialectdata, interviews over taalattitude
en testresultaten van codeswitching met het

Papiaments. Maar er zijn ook datasets over
meer exotische talen te vinden, zoals over
hetAkileh (Tanzania), hetAlorese (Indone-
sië) en het Puquina (Peru).

Representatieve selectie
Een aantal van de LUCL-datasets komen nu
ook beschikbaar in de CLARIAH-infra-
structuur. Hiermee worden de data toegan-
kelijk voor alle onderzoekers in de geestes-
wetenschappen. “We maken hiervoor een
representatieve selectie met onder andere
video-opnames vanAfrikaanse, Zuid-Ame-

rikaanse en Austronesische talen, audio
en geschreven data van leerders van het
Nederlands, Spaans en Italiaans, en ge-
schreven taaldata, zoals brieven en manu-
scripten”, vertelt Petrollino.
De komende twee jaar zullen de metadata
van deze datasets worden omgezet in CMDI-
formaat, dat gebruikt wordt in de CLARIAH-
infrastructuur. De geselecteerde datasets –
en wellicht meer, afhankelijk van de voort-
gang van het project – worden opgeslagen
bij DANS, een van de CLARIAH Centers.
leiland.ullet.net

Europa biedt vele initiatieven voor
onderzoekers en dataprofessionals
om publicaties, onderzoeksdata en
kennis over researchdatamanage-
ment met elkaar te delen. Open-
AIRE is een van de voorbeelden.
Ricarda Braukmann en Heidi Berkhout

OpenAIRE staat voor Open Access Infra-
structure for Research in Europe. Via de
website openaire.eu hebben onderzoekers
toegang tot (open) wetenschappelijke pu-
blicaties, datasets en onderzoekssoftware,
afkomstig uit meer dan 10.000 betrouwbare
bronnen. DANS is een van die bronnen.
OpenAIRE linkt de metadatarecords aan
elkaar via de OpenAIRE Research Graph,
bijvoorbeeld onderzoeksfinanciers aan
publicaties. Elly Dijk, RDM Specialist bij
DANS: “Voor onderzoekers is OpenAIRE
een schatkamer met 146 miljoen onder-
zoeksoutput, waaronder open access publi-
caties, open onderzoeksdata, en onder-
zoekssoftware.”
Dijk vervolgt: “OpenAIRE heeft ook dien-
sten ontwikkeld die onderzoekers helpen
om zelf Open Science uit te oefenen. Voor-
beelden zijn Argos (argos.openaire.eu) en

Amnesia (amnesia.openaire.eu).
Argos is een online tool voor Data Ma-
nagement Planning.Amnesia is een tool om
onderzoeksdata te anonimiseren, zodat de
data gedeeld kunnen worden volgens de
richtlijnen van de General Data Protection
Regulation (GDPR).”

National Open Access Desk
Hiernaast biedt OpenAIRE voor onderzoe-
kers en voor datasupporters, repository-
managers en onderzoekscoördinatoren an-
dere diensten. Dijk: “Elk Europees land
heeft een National Open Access Desk
(NOAD) die Open Science in hun land be-
vordert. De afgelopen zes jaar was DANS
met de bibliotheek van de Technische
Universiteit Delft de NOAD voor Neder-
land. In dat kader hebben we bijvoorbeeld
bijgedragen aan verschillende open science
bijeenkomsten in Nederland, zoals de Open
Day on Open Science georganiseerd door
DANS.”

Trainingsmateriaal RDM
DANS was taakleider van de Taskforce RDM
in OpenAIRE Advance, het meest recente
OpenAIRE-project. Het doel van deze

Taskforce was om de kennis van de NOADs
op het gebied van RDM te vergroten en om
gezamenlijk nieuw trainingsmateriaal te
ontwikkelen. Dijk: “Hoeveel kost data-
beheer? Hoe kunnen gevoelige data worden
verwerkt? Hoe richt je researchdata-
management op een instituut in? Op deze en
andere vragen geven wij antwoord, in hand-
leidingen, infographics, blogs en tijdens
webinars en andere events. Ook laten we
voorbeelden zien van het hergebruik van
data en hoe de FAIR dataprincipes dit
ondersteunen. We geven een overzicht van
datamanagementplannen van Horizon 2020
projecten. Vele dataprofessionals zetten de
door onze Taskforce ontwikkelde trainings-
materialen in. Samen combineren we zo de
theorie en de praktijk van Open Science.”

OpenAIRE AMKE
Dit jaar liep OpenAIRE Advance af. Open-
AIRE is opgegaan in de rechtspersoon,
onder Griekse wet, OpenAIRE AMKE. Dit
biedt de mogelijkheid om de boven-
genoemde diensten van OpenAIRE verder te
ontwikkelen. DANS is ‘regular member’van
OpenAIRE AMKE.
openaire.eu
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Data toegankelijk voor alle geesteswetenschappers

Leidse taaldata via
CLARIAH beschikbaar

OpenAIRE: schatkamer met
146 miljoen onderzoeksoutput

Fragment van het geografische overzicht met datasets, door de jaren heen verzameld.
Credits: Leiden University Centre for Linguistics (LUCL)

Drie winnaars SURF
Research Support
Championship 2021

SURF zet met het nieuwe initiatief
Research Support Championship
onderzoekssupporters in het zonnetje.
Welk advies geven de winnaars aan hun
collega’s? Josje Spinhoven

Maria Kamp
“Vraag-gestuurde onderzoeksondersteuning”

In de categorie universiteiten won
Maria Kamp, coördinator Re-
search Support bij de Universi-
teit Twente. Zij werd door maar
liefst 5 collega's genomineerd.
Volgens het juryrapport ‘inspi-
reert zij anderen met haar daad-

krachtige aanpak en haar samenwerkingsmentaliteit.
Maria kruipt in de huid van de onderzoekers. Ze
maakt complexe zaken begrijpelijk en neemt on-
derzoekers administratief werk uit handen, zodat
zij zich kunnen richten op hun primaire taak.’
Volgens Maria is het doel van research support om
effectieve, efficiënte en vooral vraaggestuurde on-
derzoeksondersteuning te bieden. “Zorg ervoor dat
onderzoekers zich kunnen focussen op het doen van
excellent onderzoek en het maken van een echte
maatschappelijke impact.”

Mariëtte van Selm
“Beter achteraf om vergiffenis vragen,
dan vooraf om toestemming”

‘Een onmisbare adviseur’, aldus
het juryrapport over Mariëtte van
Selm. Deze winnaar in de cate-
gorie hbo werkt als coördinator
Research Data Management on-
dersteuning bij de Bibliotheek
UvA-HvA. ‘Met niet aflatende

energie en pragmatische inzet helpt Mariëtte on-
derzoekers bij het managen van hun data. Ze luistert
goed en brengt de juiste mensen op het juiste mo-
ment bij elkaar. Mariëtte vormt een waardevolle
schakel tussen de wereld van praktijkgericht on-
derzoek en de academische wereld.’
Mariëttes tip voor andere onderzoeksondersteuners?
“Soms kun je beter achteraf om vergiffenis vragen
dan vooraf om toestemming.”

Bob van Dijk
“Goed communiceren”

Bob van Dijk, adviseur High
Performance Computing bij Am-
sterdam UMC, kwam als winnaar
uit de bus in de categorie umc &
research. Het juryrapport: ‘Deze
Research Support Champion slaat
de brug tussen onderzoeker en

research IT door onderzoekers te begeleiden in tech-
nische oplossingen en hun supportvraag te vertalen
naar technische eisen voor research IT, zoals
rekencapaciteit en cloudomgevingen.’
Zijn advies aan collega’s: “Het is het allerbelang-
rijkste dat je goed communiceert. Niet te lang wach-
ten met antwoord geven op vragen. Ook als je het
niet weet, kun je dat duidelijk vertellen. Ook erg
belangrijk: neem nadat je advies hebt gegeven, niet
aan dat het goed was, als je niets meer hoort. Vraag
altijd om feedback. En ten slotte: zorg dat je colle-
ga’s hebt waarop je kunt terugvallen. Zelfs als je
een vrij unieke positie hebt binnen een organisatie
- zoals in mijn geval - moet je ervoor zorgen dat er
bij alles wat je doet iemand is die dat van je zou kun-
nen overnemen.”

Het volledige juryrapport staat op de website van
SURF. Ook in 2022 wordt de prijs weer uitgereikt.
surf.nl/en/support-champions

http://surf.nl/en/support-champions
http://openaire.eu
http://leiland.ullet.net

