
DANS lanceert Data
Station per domein
DANS lanceert dit jaar domeinspecifieke
Data Stations: een plek waar onderzoekers
uit verschillende wetenschappelijke disci-
plines zelf hun data online kunnen opslaan,
delen en publiceren, tijdens de onderzoeks-
periode en daarna. De Data Stations zijn
gebaseerd op Harvard University’s open
source Dataverse-technologie.

De Data Stations sluiten zoveel mogelijk
aan bij de verschillende wensen van speci-
fieke onderzoeksgemeenschappen. Som-
mige stations bieden bijvoorbeeld op
verzoek van een community ook toegang
tot elders opgeslagen datasets, terwijl ook
metadata-schema’s en vocabulaires kunnen
verschillen. Elk Data Station krijgt een Data
Station Manager, aanspreekpunt voor de
betreffende onderzoeksgemeenschap. Naast
de stations biedt DANS de diensten Data-
verseNL en Data Vault. DataverseNL is een
platformdienst waarin universiteiten, hoge-
scholen en onderzoeksinstellingen hun eigen
repository kunnen vestigen. Data in de Data
Stations en DataverseNL komen automa-
tisch in de Data Vault, een beveiligd, be-
trouwbaar en gecertificeerd datarepositiory
voor de lange termijn opslag van data. (HB)
dans.knaw.nl

CLARIAH-website
vernieuwd
De website van CLARIAH, onderzoeks-
infrastructuur voor de geestestwetenschap-
pen, is vernieuwd. Via deze site zijn alle
CLARIAH-bronnen (data, tools, standaarden
en workflows) te bereiken. Vanaf september
worden deze bronnen aangeboden in de
nieuwe portal Ineo. (ER)
clariah.nl

NWO moedigt gebruik
Persistent Identifiers aan
Onlangs heeft NWO het belang van Persis-
tent Identifiers (PIDs) om duurzaam te kun-
nen verwijzen naar digitale objecten onder-
streept. Naast de bekende Digital Object
Identifier (DOI) voor artikelen en datasets,
gaat NWO ook inzetten op het gebruik van
ORCID IDs voor onderzoekers, Crossref
Grant Ids voor NWO-subsidies en PIDs voor
organisaties. Het gebruik van PIDs maakt
het mogelijk om informatie aan elkaar te
linken en op gestructureerde manier te ver-
werken. Volgens NWO is het van belang om
samen met organisaties zoals SURF en DANS
het gebruik van PIDs in de onderzoeks-
gemeenschap te stimuleren. (RB)
nwo.nl
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SINDS KORT BESCHIKBAAR

Health - Wave 13
• CentERdata, september-oktober 2020,
Economic Situation: Assets - Wave 7
• CentERdata, augustus-september 2020,
Religion and Ethnicity - Wave 13
• CentERdata, oktober-november 2020,
Social Integration and Leisure - Wave 13

Deze bestanden zijn kosteloos
beschikbaar via www.lissdata.nl/
dataarchive. Bezoek deze site
of scan de QR-code.

Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen
bij CentERdata en DANS.

CentERdata
• Effect ‘thuisonderwijs’ tijdens

coronacrisis

Vanwege de coronacrisis sloten de scholen
in Nederland op 16 maart 2020 de deuren
voor meerdere weken. Onderzoeker dr. Thijs
Bol van de Universiteit van Amsterdam
onderzocht daarom in april 2020 in het
LISS panel het effect van ‘thuisonderwijs’
op sociale ongelijkheid. Eén van de conclu-
sies uit het onderzoek is dat de sluiting van
de scholen leidt tot groeiende ongelijkheid
onder leerlingen. Het blijkt dat hoogopge-
leide ouders hun kind veel vaker helpen
met het schoolwerk en zich beter in staat
voelen om te helpen dan laagopgeleide
ouders. De data van dit onderzoek zijn
beschikbaar via het LISS Data Archive.
dataarchive.lissdata.nl

Ook sinds kort beschikbaar:
Studies LISS panel
• Glas, I., Demant, F., maart 2020, National
Freedom Study 2020
• Bouma, J., april 2020, State of the
environment and environmental policy
• Reeskens, T., Halman, L., Luijkx, R.,
mei 2020, European Values Study 2017 -
Additional measurement May 2020
• Reeskens, T., Halman, L., Luijkx, R.,
oktober 2020, European Values Study 2017 -
Additional measurement October 2020
• CentERdata, november-december 2020,

–––––––––––––––––––––––––––

DANS
• Collectie maritieme opgravingsdossiers

Batavialand compleet

Stichting Batavialand heeft de papieren
(scheeps)archeologische opgravingsdocu-
mentatie van het voormalig maritiem depot
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed gedigitaliseerd. Deze bijzondere col-
lectie is nu compleet toegankelijk via
DANS. Het betreft hoofdzakelijk de dos-
siers van wrakken die werden aangetroffen
in Flevoland zoals bij de ontginning van de
Wieringermeer en de Noordoostpolder. Het
betreft waardevolle en unieke brondocu-
mentatie van wrakken uit de IJzertijd tot en
met het begin van de 20ste eeuw. De wrak-
dossiers bevatten onder andere meldings-
briefjes, correspondentie, situatieschetsen,
vondstenlijsten, interne rapporten en divers
beeldmateriaal.
DOI: 10.17026/dans-x6z-3dnp
easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-
dataset:155737

Ook sinds kort beschikbaar:
De volgende datasets zijn open access be-
schikbaar via het online archiveringssysteem
EASY van DANS:
• Batavialand te Lelystad, Maritiem Archeolo-
gisch Depot (2019): Opgravingsdocumentatie
scheepswrak Buytensorgh.
DANS. DOI: 10.17026/dans-zv3-hpm5

• Buringh, Dr. Dr. Ir. E. (Utrecht University)
(2020): European urban population, 700 -
2000.
DANS. DOI: 10.17026/dans-xzy-u62q
• Cebo, Prof. Dr. DC (Daniel Cebo)
(2017): Immunisation for HIV-Infected
People.
DANS. DOI: 10.17026/dans-z28-jb59
• Doornik, MSc. S.F.W. van (University of
Groningen) (2019): Eating Disoder Syptoms -
Relationships with Meaning in Life.
DANS. DOI: 10.17026/dans-zh5-cq72
• Ebben, PhD. RHA (HAN University of
Applied Sciences) (2019): Quality of solo
ambulance care by physician assistants
versus ambulance nurses for non-conveyed
patients: An observational study in the
Netherlands.
DANS. DOI: 10.17026/dans-zqw-qbqp
• Harteveld, dr. E.; Brug, prof. W. van der;
de Lange, prof. S.L. de; Meer, prof. T.W.G.
van der (University of Amsterdam)
(2021): Replication data (with rounded
standardized macro variables) for "Multiple
roots of the populist radical right: support for
the Dutch PVV in cities and the countryside".
DANS. DOI: 10.17026/dans-25u-s3af
• Inist-CNRS (2018): OpenGrey. System for
Information on Grey Literature in Europe.
DANS. DOI: 10.17026/dans-xtf-47w5
• Prikaziuk, MSc E. (Faculty of Geo-
Information Science and Earth Observation
(ITC), University of Twente) (2021): Google
Earth Engine Sentinel-3 OLCI Level-1 Dataset
Deviates from the Original Data: Causes and
Consequences.
DANS. DOI: 10.17026/dans-xb8-efke
• Smeets, dr. E. (KBA) (2021): Monitor
Scholen Passend Onderwijs, 2019.
DANS. DOI: 10.17026/dans-z37-auws
• Snijder, dr R. (OAPEN Foundation)
(2021): Words Algorithm Collection : finding
closely related open access books using text
mining techniques.
DANS. DOI: 10.17026/dans-xbm-qr5e

Via easy.dans.knaw.nl zijn
deze bestanden beschikbaar.
Bezoek deze site of scan de
QR-code.

7 - 10 juni • Online
16th International Conference on
Open Repositories
Het thema is dit jaar: ‘Open for all’.
or2021.openrepositories.org

10 - 11 juni • Online
IWSG 2021 Workshop
Dertiende internationale workshop over
Science Gateways.
iwsgateways.github.io/iwsg2021

14 en 17 juni • Online
Responsible Open Science
Workshop georganiseerd door ODISSEI,
CESSDA-ERIC en DANS over de basisprinci-
pes van RDM voor sociale wetenschappers.
dans.knaw.nl

15 - 17 juni • Online
Dataverse Community Meeting 2021
Jaarlijks netwerkevent voor de Dataverse-
community.
projects.iq.harvard.edu/dcm2021
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16 - 18 juni • Online
EOSC Symposium 2021
Een inclusief platform voor uitwisseling van
doelstellingen, visies, activiteiten en resultaten.
eosc.eu/events/eosc-symposium-2021

23 - 25 juni • Online
LIBER Annual Conference 2021
Het thema is dit jaar: ‘Libraries and Open
Knowledge: from vision to implementation’.
liberconference.eu

25 juni • Online
SHARE-Nederland
SHARE-gebruikers zijn uitgenodigd voor dis-
cussie en kennisdeling.
odissei-data.nl

1 juli • Online
Essentials 4 Data Support
Een introductiecursus voor diegenen die
onderzoekers (willen) ondersteunen bij het
opslaan, beheren, archiveren en delen van
hun onderzoeksdata.
datasupport.researchdata.nl

9 - 11 juli • Online
NASKO 2021: North American Symposium
on Knowledge Organization
Het thema is dit jaar: ‘Resilience, Resistance,
and Reflection: Knowledge Organization at a
Crossroads’.
iskocus.org/nasko2021.php

13 - 16 juli • Online
IPERION HS 1st Doctoral Summer School
Theoretische en technische lezingen gegeven
door een groot aantal internationale deskundi-
gen op het gebied van erfgoedwetenschap-
pen.
iperionhs.eu/doctoral-summer-school

20 september • Online
COASP 2021
Conferentie over Open Access Scholarly
Publishing.
oaspa.org/conference

Kijk voor meer interessante events op
edata.nl
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