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1 Aanleiding

1. Aanleiding
Het reviewen van data is een oude wens van de directeur van
DANS. Deze latente wens werd acuut na gesprekken met SURFfoundation over datakwaliteit. Zoals de kwaliteitsbewaking van
wetenschappelijke publicaties plaats vindt door peer review, zo
zouden ook datasets gereviewd kunnen worden. Reviews kunnen ook aanleiding geven tot verdere discussie over datasets, en
zo bijdragen aan de vorming van communities van onderzoekers rond datacollecties. Natuurlijk gaat het reviewen van data
anders dan het reviewen van boeken of artikelen. Alleen al het
feit dat het online moet gebeuren, beïnvloedt de wijze van het
reviewen van datasets. Dataset reviews lijken meer op gebruikersreviews van producten zoals digitale camera’s of van hotels. De
hotelreviews van Booking.com zijn een goed voorbeeld van hoe
reviews ingezet kunnen worden.
Sinds eind 2010 wordt een pilot uitgevoerd onder afnemers van
datasets uit het online archiverings systeem EASY: een groeiende
groep afnemers kreeg het verzoek om een door hen gedownloade dataset te beoordelen. Dit rapport beschrijft de opzet van
de pilot, de uitkomsten en aanbevelingen.
Rond die tijd is overigens ook de rapportage verschenen van
een – veel breder opgezet – onderzoek naar datakwaliteit in
opdracht van SURFfoundation1. Dit bevat de aanbeveling om te
stimuleren dat afnemers (“hergebruikers”) commentaar over
kwaliteit toevoegen aan datasets.

1

 . van der Graaf en L. Waaijers: “Over kwaliteit van onderzoeksdata”.
M
Stichting SURF, december 2010. Te vinden op http://www.surffoundation.nl/nl/
publicaties/Pages/Verkennendonderzoek.aspx In een enquête onder bijna 400
universitaire hoogleraren en universitaire hoofddocenten uit verschillende
disciplines zijn negen mogelijke kwaliteitstoetsen voorgelegd, zoals peer
review van datasets, trainingen inzake datamanagement en het becommentariëren van de datasets door hergebruikers. Deze laatste optie bleek in alle
disciplines een van de drie populairste opties.
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2 Opzet van de pilot

2. Opzet van de pilot
Hoewel het bij gebruikers-reviews gebruikelijk is om kort na afname
van het product de klant om een beoordeling te vragen, hebben we
voor de pilot ervoor gekozen om dit met terugwerkende kracht over
een langere periode te doen. Dit levert in korte tijd meer beoordelingen op; dat is niet alleen leerzaam, maar ook wenselijk voor het
tonen ervan op de website, bij de datasets in kwestie.
2.1.

Survey

We hebben gekozen voor een online-survey met SurveyMonkey2, omdat dit het best aansluit bij de beoogde manier om de
beoordelingen te vergaren. Afnemers ontvingen een e-mail
met, in de algemene tekst, de naam van de betreffende dataset
en een unieke link naar de survey. Achter de schermen is de link
gelegd tussen de individuele afnemer, de specifieke dataset en
de unieke surveylink. Zo is duidelijk op welke dataset bepaalde
beoordelingen betrekking hebben.
Afnemers konden kiezen tussen een Nederlandse en een
Engelse versie. De vragen waren in SurveyMonkey gerubriceerd naar website, dataset en onderzoek. Deel 3 van dit rapport benoemt alle vragen en de verkregen antwoorden of scores
waarbij we de talen combineren.
2.2.

Presentatie van resultaten

Na het sluiten van de survey is een deel van de uitkomsten
gepubliceerd in EASY, en wel bij de betreffende dataset. Op dit
moment zijn per e-mail ook degenen geïnformeerd die deze
datasets oorspronkelijk in EASY hebben gedeponeerd, zodat zij
kunnen zien welke beoordelingen anderen aan ‘hun’ dataset
geven.

1

2

http://www.surveymonkey.com/
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2.3.

Respondenten en responses

In twee rondes (december 2010 en mei 2011) zijn mensen aangeschreven die tussen oktober 2009 en april 2011 datasets uit
EASY hebben gedownload. Afnemers die in de genoemde periode meer dan één dataset hebben gedownload, hebben meer
beoordelingsverzoeken ontvangen (maximaal drie). In totaal
heeft DANS 1937 e-mails verstuurd. Uiteindelijk, na een herinnering per e-mail, hebben 279 personen datasets beoordeeld;
210 van hen hebben de survey afgemaakt.

Afbeelding 1 In EASY wordt verwezen naar de beschikbare reviews
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3 Uitkomsten

3. Uitkomsten
3.1. Overkoepelende percentages
279 personen hebben de survey geheel of gedeeltelijk ingevuld:
57% is onderzoeker, 7,5% student, 5% beleidsmedewerker en
31% vervult een andere functie, zoals archeoloog of docent. Dit is
een respons van 14,4%. Bij de geaggregeerde scores hierna staat
op hoeveel antwoorden ze gebaseerd zijn3.
100 % van de gesloten (score-)vragen is beantwoord, doordat de
opzet van de survey een antwoord afdwong. Voor de s corevragen
hebben we een vijfpuntsschaal gebruikt, plus de mogelijkheid
om ‘niet van toepassing’ te kiezen.
Inhoudelijk bevatte de survey verschillende soorten open vragen:
• vragen waar in principe iedereen iets zou kunnen invullen,
bijvoorbeeld de vraag naar trefwoorden. De vraag naar
de reden om de dataset te downloaden is duidelijk vaker
beantwoord (85%) dan de overige open vragen (tussen 21%
en 54%).
• vragen van het type “waarom niet?”, dat wil zeggen,
vervolgvragen die slechts werden voorgelegd aan een deel
van de respondenten. Binnen deze subgroepen was de
respons erg hoog (84% tot 100%).
Hierna geven we per vraag voorbeelden van antwoorden; de
bijlage bevat nog meer antwoorden. Wanneer we de relevantie
van de antwoorden op open vragen als maatstaf voor kwaliteit
nemen, mogen we stellen dat de kwaliteit van de antwoorden
hoog is.

3

4

Indien in SurveyMonkey onduidelijk is hoeveel respondenten een vraag voorgelegd hebben gekregen – tussen 279 en 210 – berekenen we percentages op
basis van 210. Verder tellen we bij de open vragen antwoorden zoals “n.v.t.”
niet mee.
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3.2. Datasets
Gestelde vraag: ‘‘Dataset’ refers to the data files that together
constitute one study, even if you may have downloaded just a
single file. How would you judge the downloaded data on the
following aspects?’ Afbeelding 2 toont hoe vaak de verschillende scores zijn gegeven.
Aggregated scores for dataset aspects
Aspect

Very good (5)

Good (4) Neither good nor bad (3) Insufficient (2)

Bad (1)

N/A (0)

Average rating N =

Data quality

57

144

24

1

0

18

4,14

226

documentation

52

138

27

9

1

17

4,02

227

Completeness of the data

53

126

33

7

0

25

4,03

219

31

92

30

2

0

89

3,98

155

the dataset (if applicable)

30

99

30

6

0

79

3,93

165

Usefulness of the file formats

61

129

19

11

4

20

4,04

224

Quality of the

Consistency of
the dataset (if applicable)
Structure of

Afbeelding 2 Geaggregeerde scores voor dataset-aspecten

Wanneer we bij deze vraag de gemiddelde scores van de onderzoekers vergelijken met die van de gezamenlijke respondenten,
blijken de onderzoekers vaak iets positiever:
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Afbeelding 4 Gemiddelde datasetscores van onderzoekers en allen

Gestelde vraag: ‘Which keywords would you assign to the
downloaded dataset such that it is found more easily by other
researchers?’
51% van de respondenten heeft gemiddeld 2,9 trefwoorden
ingevuld; het merendeel is van inhoudelijke aard en daarmee in
principe informatief voor andere onderzoekers. Waardeoordelen zijn nauwelijks gegeven.
Bij deze vraag werd gevraagd de trefwoorden te scheiden
door komma’s. Dat dit niet altijd duidelijk is gebeurd (sommige
lange trefwoorden zijn open voor meerdere uitleg en “wonen
verhuizen woonwensen” lijkt toch echt een opsomming van drie
trefwoorden), vertekent de resultaten enigszins. Wat opvalt is
dat verreweg de meeste trefwoorden slechts eenmaal zijn
ingevoerd. Sommige daarvan lijken echter veel op elkaar, zoals
“steentijd” en “steentijden”.

6

Pilot Data Reviews

Gestelde vraag: ‘What do you like about the dataset?’
53% van de respondenten heeft deze vraag beantwoord. Een
samenvatting is niet te geven, omdat de datasets varieerden.
Enkele voorbeelden van antwoorden zijn:
• het longitudinale aspect;
• goed gescand, goede metadatabeschrijving erbij;
• PDF formaat is altijd makkelijk omdat daar een goede zoekfunctie in het document zit.
Gestelde vraag: ‘In using the dataset, what aspects – if any – are
you not satisfied with?’
52 personen (bijna 25%) hebben deze vraag beantwoord.
Enkele antwoorden:
• Omdat sommige vragen niet altijd gesteld worden; met
name de “policy position” van alle partijen op alle issues
zou altijd gevraagd moeten worden.
• Geen Engelstalige documentatie;
• Het zou prettiger zijn als het bestand niet was opgesplitst in
2 periodes, maar het is al geweldig dat dit geheel ontsloten
is.
Gestelde vraag: ‘Would you recommend this dataset to other
researchers?’
91% van de respondenten heeft deze vraag bevestigend
beantwoord. Dit is een erg fraaie score.

Pilot Data Reviews
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3.3. Website EASY
Gestelde vraag: ‘How would you judge the following aspects of
the EASY website...?’ toont hoe vaak de verschillende scores zijn
gegeven.
Aggregated number of reviews of the website
Aspect

Very good (5)

Good (4) Neither good nor bad (3) Insufficient (2)

Bad (1)

N/A (0)

Average rating N =

Clarity

28

133

52

14

1

1

3,76

228

Information about the data

31

160

28

9

0

1

3,93

228

Finding the data

25

110

58

32

3

1

3,54

228

Availability of the data

40

139

35

11

3

1

3,89

228

Afbeelding 5 Geaggregeerde beoordelingen van de website

Bij alle vier de onderdelen is de groep “goed”-zeggers het
grootst. Het onderdeel “Het vinden van data” krijgt verhoudingsgewijs de meeste lage scores (onvoldoende of slecht). De scores
voor de website-aspecten liggen iets lager dan de scores voor de
datasets (zie Afbeelding 2). Opnieuw zijn de onderzoekers gemiddeld iets positiever dan de gehele populatie, maar het verschil is
kleiner dan bij de kwaliteit van de datasets.
Gestelde vraag: ‘Do you have comments on the website or
suggestions for improvement?’
44 personen hebben deze vraag beantwoord. Een behoorlijk deel van de antwoorden betreft de zoekfunctionaliteit en
metadata in EASY; deels hiermee samenvallend heeft ook een
behoorlijk deel betrekking op archeologische datasets. Een aantal voorbeelden:
• Google zoekmachine aanbieden i.p.v. zelfgemaakte zoekmachine. Wat er nu zit werkt redelijk tot goed, maar de
Google “engine” is sneller en werkt toch wat beter.
• Het kost me net wat te lang om de NKO data te vinden.
Zoekfunctie werkt matig.
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Aan het eind van de survey hebben we gevraagd welke informatie we in EASY over de respondent mogen vermelden bij de
beoordeling van de betreffende dataset. Enerzijds is dat de functie, zoals onderzoeker (57%) of student (8%). Anderzijds zijn
dat naam en organisatie van de betrokkene. 55% van de respondenten wil anoniem blijven; de anderen gaan ermee akkoord
als de gegevens waarmee ze zich bij EASY hebben geregistreerd
hier zichtbaar zijn.
3.4.

Onderzoek

Gestelde vraag: ‘What was the most important reason for downloading this dataset?’
178 personen hebben deze vraag beantwoord. Vervolgens
hebben we zelf de antwoorden gerubriceerd als “voor onderzoek” (113 maal), “uit interesse” (19 maal), “voor studie of
onderwijs” (12) en overig (34). Enkele voorbeelden:
• GIS onderzoek naar verkiezingsresultaten populistische
partijen;
• Document geeft opgravingsverslag van een project in mijn
woonplaats;
• Scriptieonderzoek;
• My library does not have the relevant papers.
Gestelde vraag: ‘Was the dataset helpful in answering your
research questions?’
69% van de respondenten heeft deze vraag bevestigend
beantwoord, 10,2% ontkennend. (“niet van toepassing” werd
aangeboden voor respondenten met een ander doel dan
onderzoek.) De ontkennende groep kreeg vervolgens de multiplechoicevraag gepresenteerd “Zo nee, waarom niet?”. Antwoorden hierop waren “the contents of the dataset are not what
I expected” (43%), “not relevant enough” (38%), en “not up-todate enough” (5%). De vrije antwoorden waren:
• ontoegankelijk;
• niet gedetailleerd genoeg voor wat ik zocht;
Pilot Data Reviews
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• pure nieuwsgierigheid.
Het is duidelijk dat gebrek aan actualiteit van de data niet aan
de orde is.

Gestelde vraag: ‘Have you used the dataset for a publication?’
16% van 200 personen heeft deze vraag bevestigend beantwoord. In totaal hebben we referenties ontvangen van 11 verschenen en 5 te verschijnen publicaties. 58% van de respondenten
is bovendien van plan om – alsnog of nogmaals – te publiceren
met gebruikmaking van de dataset.

10
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4 Conclusies en
aanbevelingen

4. Conclusies en aanbevelingen
4.1. Samenvatting en conclusies
De respons op ons verzoek tot data reviewing is 14,4%. Als we
dit beperken tot de 210 mensen die de survey helemaal hebben
ingevuld, ligt het responspercentage bij 10,8%.
De gemiddelde scores voor de bevraagde aspecten van de datasets liggen rondom de 4 op een schaal van 1 tot 5, met “kwaliteit
van de data” op de eerste plaats (4,14). Dat is iets om blij mee te
zijn. Bij de onderzoekers (57% van de respondenten) liggen de
meeste gemiddelden nog een fractie hoger. Maar liefst 91% van
de respondenten zou de dataset aan anderen aanbevelen, wat
een krachtige indruk geeft van de kwaliteit van de datasets.
Datasets worden in 64% van de gevallen gedownload voor
onderzoek. In bijna 70% van de gevallen helpt de dataset om de
onderzoeksvragen te beantwoorden; een dataset die afwijkt van
de verwachtingen en gebrek aan relevantie zijn de voornaamste
oorzaken wanneer de dataset hier niet aan bijdraagt. 16% van de
respondenten heeft de dataset al gebruikt voor publicaties, terwijl ruim de helft (58%) van plan is om dit – alsnog of nogmaals
– te doen.
De datasetscores liggen enigszins boven de scores voor de
website. In deze rubriek staat het aspect “informatie over data”
(3,91) bovenaan, terwijl het “vinden van data” relatief laag wordt
gewaardeerd met 3,44. Dit laatste cijfer komt overeen met het
grote aandeel opmerkingen over de zoekfunctionaliteit van EASY;
dit is duidelijk een terrein waar onze afnemers wensen hebben.
De voorbeelden die respondenten geven in de open vragen
wijzen op een hoge mate van betrokkenheid: men neemt de
datasets, het reviewen van datasets en EASY serieus.
Het aantal respondenten dat tags (trefwoorden) heeft toegekend, ligt op 51%. Opmerkelijk is dat de tweede surveyronde (in
2011) verhoudingsgewijs meer tags heeft opgeleverd dan de eerste.

Pilot Data Reviews
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4.2. Overwegingen en voornemens
DANS is van plan om een continue vorm van datareviewing door
afnemers van datasets in te voeren. Zowel de medewerking aan
de pilot als het hiervoor genoemde onderzoek van SURFfoundation wijzen in die richting. Deze toekomstige functionaliteit van
EASY kan deels profiteren van materiaal uit de pilot en moet
deels verder worden ontworpen.
Proces
Een goede mogelijkheid lijkt om, net als bij een hotelboeking,
een week na het downloaden van een dataset de afnemer een
online reviewformulier te sturen. Bij automatisering hiervan
is het essentieel dat er een link wordt gelegd tussen de dataset en de afnemer, om de scores bij de juiste dataset te kunnen
presenteren. Ook het automatisch attenderen van depositors op
reviews van ‘hun’ datasets valt te overwegen.
Het is overigens niet de bedoeling dat beoordelingen
automatisch in EASY verschijnen. Het is beter om een – terugkerende – redactionele taak in te voeren voor het controleren
van beoordelingen. In de pilot hebben we geen ongepaste uitingen gezien, maar bijvoorbeeld wel trefwoorden die feitelijk
suggesties zijn voor metadatavelden, zoals “plaatsnaam”.
Vragenlijst
Het is praktisch om de bestaande vragenlijst constant te houden, al
is het niet wenselijk om frequente downloaders telkens de EASYwebsite te laten beoordelen. De vraag naar publicaties op basis van
de dataset vervalt wanneer de vragenlijst kort na het downloaden
wordt verstuurd. Met ingang van de tweede ronde is de survey in
het Nederlands en in het Engels beschikbaar. Het is nog de vraag
of ook de presentatie van beoordelingen en dergelijke tweetalig
zou moeten zijn.

12
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Koppeling aan EASY en presentatie van reviews
In de pilot is de beoordeling van een dataset toegankelijk
gemaakt via het metadataveld Relation (zie Afbeelding 1). De
presentatie van de beoordelingen is zelf geen onderwerp van
de data review geweest, dus we weten niet hoe toegankelijk en
informatief gebruikers dit vinden.

Afbeelding 5 Een voorbeeld van de resultaten van de datareviews

Het verschil tussen open en restricted access hebben we in de
pilot genegeerd. DANS is van plan om ook reviews van datasets
met restricted access algemeen zichtbaar te maken, zelfs voor
bezoekers die niet zijn ingelogd. Dan zijn ze namelijk maximaal
informatief voor geïnteresseerden.
Reviews tonen we pas als de betreffende dataset minstens
tweemaal is beoordeeld. Het is onduidelijk wat het meest wervend
is: überhaupt een score tonen, of pas als die een ‘solide’ basis heeft,
of zelfs pas als een ‘solide’ aantal datasets een ‘solide’ scoringsbasis heeft. Het aantal scores waarop het gemiddelde is gebaseerd
is in elk geval belangrijke informatie voor geïnteresseerden.

Pilot Data Reviews
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Diverse websites presenteren tag clouds als navigatie-instrument. Dat is ook voor EASY een overweging, mits er een voldoende representatieve tagverzameling is gegroeid. Voor representativiteit zal het nodig zijn de afzonderlijk toegekende
trefwoorden te aggrereren, bijvoorbeeld door spellingvariatie
te beperken. Het consolidatieproces van een tagverzameling is
bovendien te bevorderen door automatisch tagsuggesties aan
te bieden, zodat gebruikers tags niet zelf hoeven bedenken en
intypen.

14

Pilot Data Reviews

Bijlage: enkele antwoorden
op open vragen

Bijlage: enkele antwoorden op open vragen
Deze bijlage geeft een indruk van de antwoorden op de open
vragen.
Gestelde vraag: ‘What do you like about the dataset?’
• Hoge kwaliteit data
• bijzonder compleet
• uitgebreide gegevens over wonen
• Het is gewoon een erg interessante, diepgravende en uitputtende dataset voor het onderzoeksgebied en de periodes.
• Goed gescand, goede metadatabeschrijving
• Hoeveelheid historische data, bruikbaar formaat
• veel documentatie erbij
• compleet; volledig definitief rapport
• Makkelijk op te vragen
• uitgebreid, diverse thema’s
Gestelde vraag ‘In using the dataset, what aspects – if any – are
you not satisfied with?’
• Naamgeving
• Het online analyseren vind ik niet prettig
• Alleen shapefile formaat. Provincies alleen in stappen van
10 jaren. De reden en het verschil van de verschillende
versies zijn niet duidelijk
• iets meer economische kenmerken (over werk en werklocatie) van onderzoeksgroep zou handig zijn
• Geen Engelstalige documentatie
• Het zou prettiger zijn als het bestand niet was opgesplitst in
2 periodes (1958-1990 en 1991-2004), maar het is al geweldig dat dit geheel ontsloten is.

Pilot Data Reviews

15

Gestelde vraag: ‘What was the most important reason for
downloading this dataset?’
• Interesse in alles wat met prehistorische archeologie te
maken heeft.
• nieuwsgierigheid
• kijken of het nuttig is deze te koppelen aan eigen data sets
• GIS onderzoek naar verkiezingsresultaten populistische
partijen
• Ik wilde gegevens van mijn eigen respondenten kunnen
vergelijken met een nationale steekproef
• Promotieonderzoek, scriptieonderwerpen voor studenten
• controle/vergelijking
• Om de data ook digitaal te hebben
Gestelde vraag: ‘Which keywords would you assign to the
downloaded dataset such that it is found more easily by other
researchers?’
• Dataset: De steentijd van Nederland
• Raw tags: archeologie, culturen, geologie, mesolithicum,
nederland, neolithicum, overzicht, paleolithicum, prehistorie
(2x), regionaal, steentijd (2x), steentijden
• Dataset: WoON2009: release 1.2 - Woononderzoek
Nederland
• Raw tags: energieverbruik, hypotheken, ouderen, wonen
(2x), wonen verhuizen woonwensen, woningbehoefte
onderzoek, woningen, woon (2x), woonlasten, woonwensen
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Sinds eind 2010 voert DANS een pilotonderzoek
uit om het reviewen van onderzoeksdata te
stimuleren. Bijna 300 mensen hebben de kwaliteit
beoordeeld van de dataset(s) die zij uit het EASYarchief hadden gedownload. Ruim 90% van de
respondenten zou de dataset aan anderen aanbevelen. De gemiddelde scores voor verschillende
aspecten – zoals kwaliteit van data en documentatie en structurering binnen de dataset – liggen
rond de 4 op een schaal van 1 tot 5; ‘kwaliteit van
de data’ staat bovenaan met 4,14.
Data Archiving and Networked Services (DANS)
bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Hiertoe stimuleert DANS dat
wetenschappelijke
onderzoekers
gegevens
duurzaam archiveren en hergebruiken, bijvoorbeeld via het online archiveringssysteem EASY.
Tevens biedt DANS met Narcis.nl toegang tot
duizenden wetenschappelijke datasets, e-publicaties en andere onderzoeksinformatie in Nederland. Daarnaast verzorgt het instituut training
en advies en doet het onderzoek naar duurzame
toegang tot digitale informatie.

Gedreven door data zorgt DANS er met zijn
dienstverlening en deelname in (inter)nationale
projecten en netwerken voor dat de toegang tot
digitale onderzoeksgegevens verder verbetert.
Kijk op www.dans.knaw.nl voor meer informatie
en contactgegevens.
DANS is een instituut van KNAW en NWO.

