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S I N D S K ORT BE S C H IK BA A R

A GEN D A
14 - 15 juni • Brighton

Dit overzicht toont databestanden die recent beschikbaar zijn gekomen bij
CentERdata, Huygens ING en Data Archiving and Networked Services.

• Seuntjens, T.; Zeelenberg, M.; Breugelmans, S.; Ven, N. van de, september 2013,
Dispositional Greed Scale
Deze bestanden zijn kosteloos
beschikbaar via lissdata.nl/
dataarchive. Bezoek deze site
of scan de QR-code.

–––––––––––––––––––––––––––
Huygens ING
Het Tijdschrift voor de geschiedenis der
Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek, later herdoopt tot Gewina, richtte zich speciaal op de wetenschapsgeschiedenis in Nederland en de voormalige koloniën. Gewina plaatste onder
andere onderzoeksartikelen
en artikelen over archiefvondsten, bijzondere collecties en nieuwe literatuur. Gewina werd van
1978 tot 1992 uitgegeven door Rodopi
(Amsterdam) en verscheen tussen 1992 en
2007 bij Erasmus Publishing te Rotterdam.
Sinds kort staan de uitgaves online.
• Tijdschrift Gewina (1978-2007) online

foto Shutterstock

CentERdata
Hoe functioneren Nederlanders? Dit onderzoekt Martijn Oude Voshaar van de Universiteit Twente. In september 2015 heeft hij
tachtig vragen voorgelegd aan een representatieve steekproef van de Nederlands
sprekende bevolking. De vragen gaan over
alledaagse activiteiten, van het dweilen van
de keukenvloer of oppompen van de fietsband tot het oplopen van de trap. Met deze
vragen meet Oude Voshaar beperkingen die
men al dan niet ervaart bij het uitvoeren
van algemene dagelijkse levensverrichtingen. Deze meting wordt gebruikt om de
meeteigenschappen van de vragen te bepalen. Uiteindelijk hoopt de onderzoeker inzicht te krijgen in het functieniveau van de
Nederlandse bevolking. De data van de studie Computer Adaptive Test (CAT) zijn beschikbaar via het LISS Data Archive.
• Hoe functioneren Nederlanders?

resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/
gewina

Ook sinds kort beschikbaar:
• Scientiarum Historia: Tijdschrift voor de
Geschiedenis van de Wetenschappen en de
Geneeskunde (1959-2006): resources.huygens.
knaw.nl/retroboeken/scientiarumhistoria

lissdata.nl

Ook sinds kort beschikbaar:
Studies LISS panel
• CentERdata, december 2016 - januari 2017,
Politics and Values - Wave 9
• CentERdata, november 2016 - december
2016, Health - Wave 9
• CentERdata, augustus 2016 - september
2016, Religion and Ethnicity - Wave 9
• Jacobs, K., maart 2016 - april 2016,
Election Survey Ukraine referendum,
Measurement 1, Measurement 2 &
Measurement 3

DPASSH 2017

kanaal van Corbulo. Kenmerkend is de
grote hoeveelheid Romeins bronswerk die
gedeeltelijk is omgesmolten, ook is er een
kleine muntschat gevonden. Uit de vondsten
lijkt verder naar voren te komen dat de plek
ook in de 4e en 5e eeuw na Christus bewoond was, wat nieuwe informatie is. De
dataset is door L.M.B. van der Feijst van
ADC ArcheoProjecten via EASY beschikbaar
gesteld.
https://doi.org/10.17026/dans-24x-2nac

Ook sinds kort beschikbaar:
De volgende datasets zijn beschikbaar via het
online archiverings-systeem EASY van DANS:
• ResearchNed (2015): Studentenmonitor
2001-2015. DANS. https://doi.org/10.17026/
dans-zhz-dexe
• Majid, Prof. Dr. A (Radboud University);
Croijmans, MSc. I. (Radboud University)
(2016): Human olfaction at the intersection of
language, culture and biology. DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-zke-2wgq
• Kolipaka, S.S. (Leiden University) (2017):
Diet and Prey Selection by Reintroduced
Tigers in Multiple-use Forests. DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-xwd-g6dh
• Chilimampunga, Dr C. (Chancellor College,
University of Malawi) (2016): Acceptability and
Feasibility of Early Infant Male Circumcision for
HIV Prevention in Malawi. DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-zxx-ye63
Via easy.dans.knaw.nl zijn
deze bestanden beschikbaar.
Bezoek deze site of scan de
QR-code.

Deze publicaties zijn beschikbaar
via huygens.knaw.nl/tools-endata/. Bezoek deze site of scan
de QR-code.

20 - 24 juni • Rotterdam
Scientific Visualization
Het eScience Center organiseert
een congres met als thema ‘From
Archaeology to Astronomy’.
esciencecenter.nl/event/scivis17
26 - 30 juni • Brisbane
International Conference on Open
Repositories
Een conferentie georganiseerd voor en
door de Open Repositories community.
or2017.net
3 - 5 juli • Utrecht
Digital Humanities Benelux
Conferentie
Deze jaarlijkse conferentie biedt een
platform voor samenwerking tussen
betrokkenen bij Digital Humanities
projecten in België, Nederland en
Luxemburg.
dhbenelux2017.eu
8 - 11 augustus • Montréal
Digital Humanities
Het thema van deze Digital Humanities
conferentie is ‘Access’.
dh2017.adho.org
10 - 13 september • Plymouth
Digital Research in the Humanities
and Arts Conference (DRHA)
Deze editie van DRHA behandelt data
in cross-disciplinaire context.
drha2017.com
24 - 29 september • Warschau
Internationale EHRI-seminar
Tijdens dit seminar worden tools
gepresenteerd nuttig voor onderzoek
over de Tweede Wereldoorlog.
ehri-project.eu

–––––––––––––––––––––––––––
DANS
Prachtige restanten (zie foto) van Romeinse
bronzen mensbeelden zijn gevonden in
Naaldwijk. In de Romeinse tijd lag daar
een grote nederzetting met connecties naar
het nabijgelegen Forum Hadriani en het

Tijdens deze editie van ‘Digital Preservation for Arts, Social Sciences and
Humanities’ staat de uitdaging ‘Saving
Everything’ centraal.
dpassh.org

• Nieuwe informatie door Romeinse vondst

De restanten van Romeinse bronzen
mensbeelden, gevonden in Naaldwijk.
credits ADC ArcheoProjecten

25 - 29 september • Kyoto
iPRES 2016
Deze editie van iPRES wordt georganiseerd door Kyoto University, Japan.
ipres2017.jp

Privacy-groeimodel handig hulpmiddel voor universiteiten

Privacy: van de nood een deugd maken
Vanaf mei 2018 zijn organisaties die persoonsgegevens
verwerken verplicht om aan
een nieuwe Europese privacyverordening te voldoen. Dit
vraagt om goede voorbereiding. Het privacy-groeimodel
helpt hierbij. Marlon Domingus
Het model kent vijf niveau’s:
1. Initial, 2. Repeatable, 3. Defined,
4. Managed en 5. Optimised,
beschouwd vanuit de volgende invalshoeken: universiteitsbreed, wetenschappelijke staf, juridische zaken, CIO en IT.

Privacy als kracht

In niveau 1 geldt dat iedereen heeft
gehoord over privacy en datalekken

en hier vanuit de eigen werkzaamheden iets mee doet. In niveau 2
ontstaat een gemeenschappelijk
beeld en wordt gezamenlijk naar
oplossingen gezocht om privacy te
borgen. In niveau 3 borgt de organisatie de bescherming van persoonsgegevens met standaardoplossingen. In niveau 4 biedt de organisatie naast standaardoplossingen
ook maatwerk. In niveau 5 ziet de
organisatie privacy niet langer als
een externe dreiging voor de eigen
taken, maar als een kracht.

Verschillende niveau’s

Binnen één organisatie kunnen verschillende afdelingen zich op verschillende niveau’s bevinden. Zo
kan een IT-afdeling het gebruik van

Dropbox verbieden vanuit veiligheidsoogpunt, terwijl onderzoekers
juist deze online clouddienst kunnen
gebruiken voor het uitwisselen van
data. Een Data Protection Officer
Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Er wordt ook gewerkt aan de
Uitvoeringswet van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De precieze formulering van deze Uitvoeringswet,
een nationale aanvulling op de
AVG, is van groot belang voor
wat straks mag met wetenschappelijke onderzoeksbestanden die persoonsdata bevatten.
Meer hierover in een volgende
E-data & Research.

buigt zich over een Privacy Impact
Assessment en Juridische Zaken bekommert zich over de verplichting
tot een register van verwerkingen
van persoonsgegevens. Niveau 2
bundelt deze acties in een strategie
om samen verantwoord met het gebruik van persoonsgegevens om te
gaan.

25 mei 2018

Eén ding is duidelijk: op 25 mei
2018 moeten Nederlandse universiteiten zich niet alleen aan de regels
houden, maar ook kunnen aantonen
dat dit gebeurt. Het verantwoord uitvoeren en faciliteren van een big
data onderzoeksproject waarin met
persoonsgegevens wordt gewerkt,
is vanaf niveau 3 geen werkelijke

uitdaging meer. Het is dan ook zaak
om zo snel mogelijk in dit niveau terecht te komen. Gebruik het groeimodel hierbij, breng in kaart wat je
zelf kunt doen en waar je (externe)
hulp nodig hebt. Maak een planning
en deel bevindingen over de voortgang. Voorbeelden, praktische handvatten, referentiekaarten en meer
handige informatie staan op de website van het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management
(LCRDM).

lcrdm.nl
Marlon Domingus is projectmanager researchdatamanagement aan
de Erasmus Universiteit en ontwerper van het model.

