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>• 14 januari

DANS KDP Oorlogs-

liefdekind afgerond

2011 • 20 januari

Europese samenwerking impuls voor

digitaal biodiversiteitsonderzoek

• 1 januari

DANS strategie

2011-2015

http://www.dans.knaw.nl/content/over-dans/meer-informatie/strategie
http://www.dans.knaw.nl/content/over-dans/meer-informatie/strategie
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/europese-samenwerking-impuls-voor-digitaal-biodiversiteitsonderzoek
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/europese-samenwerking-impuls-voor-digitaal-biodiversiteitsonderzoek
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/dans-kdp-oorlogsliefdekind-afgerond
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/dans-kdp-oorlogsliefdekind-afgerond
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Missie en werkgebied

e missie van DANS is het bevorderen van duurzame
toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Het her-

gebruik van onderzoeksdata maakt onderzoek efficiënter
en verifieerbaar, zorgt ervoor dat kennis beter wordt benut
en bevordert wetenschappelijke innovatie. Vrije toegang
tot onderzoeksresultaten (open access) maakt het moge-
lijk informatie uit verschillende bronnen te koppelen.

DANS stimuleert onderzoekers hun gegevens duurzaam
te archiveren in een Trusted Digital Repository dat voldoet
aan het datakeurmerk Data Seal of Approval, zoals bijvoor-
beeld het online archiveringssysteem EASY. Via het por-
taal Narcis.nl biedt DANS toegang tot duizenden datasets,
e-publicaties en andere onderzoeksinformatie. Daarnaast
verzorgt het instituut training en advies en doet het on-
derzoek naar duurzame toegang tot digitale informatie.

D

>> • 1 februari

DANS verhuist naar de

Anna van Saksenlaan

• 8 februari

APARSEN van start

• 28 februari

15.000 archeologische

datasets in DANS EASY

• 17 maart

Uitzending OBA Live

in teken van

datazondvloed

http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/uitzending-oba-live-teken-van-datazondvloed
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/uitzending-oba-live-teken-van-datazondvloed
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/uitzending-oba-live-teken-van-datazondvloed
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/15000-archeologische-datasets-dans-easy
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/15000-archeologische-datasets-dans-easy
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/aparsen-van-start
http://www.narcis.nl/
https://easy.dans.knaw.nl/ui/home
http://www.datasealofapproval.org/
http://www.trusteddigitalrepository.eu/Site/Welcome.html


ANS heeft voor de jaren 2011-2015 vier strategische
prioriteiten vastgesteld:

• DANS versterkt zijn dienstenaanbod door meer gebrui-
kers efficiënter te bedienen;

• DANS ontwikkelt zich tot een disciplineonafhankelijke
dataorganisatie;

• DANS doet onderzoek ter ondersteuning en verbetering
van de dienstverlening;

• DANS vormt een toonaangevende bouwsteen in de data-
voorziening in Europa.

Voor het behalen van deze prioriteiten zijn 13 doelen
vastgesteld. In 2015:
1. is ons online archiveringssysteem EASY gecertificeerd
volgens de internationale standaard ISO 16363.
2. is het aantal gearchiveerde bestanden in EASY met
jaarlijks 25% gegroeid (dit komt neer op een verdrievou-
diging van het archief in 2015).
3. is het gebruik van data gevonden via DANS met jaar-
lijks 35% gegroeid (dit betekent een toename met een
factor 4,5 over 5 jaar).
4. valt alle door NWO, KNAW, universiteiten en ministe-
ries gefinancierd onderzoek, waarbij data worden gepro-
duceerd, onder afspraken met betrekking tot digitale
duurzaamheid.
5. is het datakeurmerk Data Seal of Approval bij de 20
belangrijkste repositories in Nederland ingevoerd.
6. zijn data reviews ingevoerd en is 50% van onze data-

sets die meer dan 10x zijn gedownload, meer dan 5x gere-
viewed.
7. zijn onderzoeksdata, digitale publicaties en onder-
zoeksinformatie die toegankelijk zijn via één portaal,
gekoppeld.
8. versterken wij de dienstverlening aanmerkelijk op vijf
vakgebieden in de alfa- en gammawetenschappen en
leveren wij datadiensten aan vijf vakgebieden in de bèta-
wetenschappen.
9. ondersteunen wij of nemen wij deel aan dataprojecten
van meer dan 65 communities van wetenschappelijke
onderzoekers over vijf jaar gemeten.
10. is de naamsbekendheid van DANS en van de diensten
van DANS onder wetenschappelijke onderzoekers en stu-
denten met 30% toegenomen en worden onze diensten
met gemiddeld minimaal een 7 gewaardeerd.
11. voeren wij een onderzoeksprogramma uit op het
terrein van de levenscyclus van digitale data en worden
ten minste 10 peer reviewed publicaties geproduceerd.
12. is de technische ontwikkeling gericht op grotere effi-
ciency, verbeterde functionaliteit en kostenbeheersing
van opslag en toegang tot data, blijkend uit een stabilise-
ring van de vaste archiveringskosten; variabele kosten
worden opgevangen door inkomsten.
13. participeren wij in data-activiteiten van 12 research
infrastructuren op de ESFRI-Roadmap en op de Nationale
Roadmap.
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Meerjarenstrategie

D

>> • 28 april

Radio 1 interview

directeur Peter Doorn

• 26 april

Overdracht 1.000

veteraneninterviews

• 27 mei

Tweede bezoek visiting

professor Herbert van

de Sompel

• 30 maart

Prijs voor Veteran Tapes

Verrijkte Publicatie

http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/prijs-voor-veteran-tapes-verrijkte-publicatie
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/prijs-voor-veteran-tapes-verrijkte-publicatie
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/tweede-bezoek-visiting-professor-herbert-van-de-sompel
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/tweede-bezoek-visiting-professor-herbert-van-de-sompel
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/tweede-bezoek-visiting-professor-herbert-van-de-sompel
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/overdracht-1000-veteraneninterviews-van-veteraneninstituut-naar-dans
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/overdracht-1000-veteraneninterviews-van-veteraneninstituut-naar-dans
http://www.radio1.nl/items/29791-moet-in-nederland-een-volkstelling-plaat
http://www.radio1.nl/items/29791-moet-in-nederland-een-volkstelling-plaat


raditioneel worden peer reviewed publicaties in toon-
aangevende tijdschriften gezien als de belangrijkste

wapenfeiten van de onderzoeker. In de humaniora dragen
naast publicaties ook monografieën bij aan het weten-
schappelijke prestige. Maar onderzoeksdata zijn ontegen-
zeggelijk aan een opmars bezig. Steeds vaker wordt het
als een wetenschappelijke plicht gezien samen met de
tekst ook de data die ten grondslag liggen aan een publi-
catie beschikbaar te stellen.

DANS heeft er in 2011 hard aan gewerkt om de weten-
schappelijke waardering voor het beschikbaar stellen van
onderzoeksdata te bevorderen. Dat gebeurde enerzijds
door het maken van verrijkte publicaties, waarbij data
en publicaties onderling worden verbonden en worden
gekoppeld aan informatie over de expertise van de onder-
zoeker(s). Anderzijds werd baanbrekend werk verricht op
het terrein van de beoordeling van datasets.

In de digitale wereld vervagen de grenzen tussen verschil-
lende informatiesoorten. Wie op een scherm een publica-
tie leest, wil direct bij de achterliggende gegevens kunnen
of informatie kunnen opvragen over de onderzoeker, zijn
instituut of zijn projecten. Andersom is het van belang om
bij het vinden van een dataset in een elektronisch archief,
zoals dat van DANS, te weten welke publicaties daarop
gebaseerd zijn en wie die dataset nog meer gebruikt

heeft. Via Narcis.nl worden inmiddels 1800 van dit soort
verrijkte publicaties aangeboden, die in verschillende pro-
jecten tot stand zijn gekomen: proefschriften, archeologi-
sche opgravingen, studies van de Universiteit Tilburg en
‘verrijkte monografieën’, onder andere op het terrein van
de geschiedenis en de kwalitatieve sociale wetenschappen.

DANS heeft een van de eerste archieven ter wereld die
de beoordeling van datasets praktisch mogelijk maakt.
Er is lang over dit idee gesproken op conferenties en in
rapporten en studies, maar DANS presenteerde al in het
begin van 2011 een concrete toepassing, aanvankelijk als
pilot. DANS heeft aangetoond dat het beoordelen van
datasets ook echt werkt en dat datagebruikers bereid zijn
online hun oordeel te geven. De beoordeling op een vijf-
puntsschaal loopt thans uiteen van 3,4 tot de maximum-
score van 5.

DANS draagt op deze wijze bij aan een betere waardering
voor het vaak nog ondankbare werk dat het verzamelen,
bewerken en beschikbaar maken van data is. Verrijkte
publicaties en de beoordeling van data door peers maken
duidelijk dat data een serieus te nemen resultaat van
onderzoek zijn.
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Het jaar 2011

T

>> • 8 juni

Expert meeting

‘Dealing with Data’

• 31 mei

Discussiemiddag

Veranderingsstudies

• 14 juni

PersID seminar over

object identificatie

• 21 juni

Data vinden met

DANS Data Portal

http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/online-data-vinden-met-dans-data-portal
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/online-data-vinden-met-dans-data-portal
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/symposia/symposia-archief/persid-seminar-over-object-identificatie-den-haag
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/symposia/symposia-archief/persid-seminar-over-object-identificatie-den-haag
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/symposia/symposia-archief/discussiemiddag-veranderingsstudies
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/symposia/symposia-archief/discussiemiddag-veranderingsstudies
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/symposia/symposia-archief/expert-meeting-dealing-data
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/symposia/symposia-archief/expert-meeting-dealing-data
http://datareviews.dans.knaw.nl/
http://datareviews.dans.knaw.nl/
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/publicaties/dans-studies-digital-archiving-5
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/publicaties/dans-studies-digital-archiving-5


e status van de 13 doelen in 2011 is als volgt:

Doel 1 – Testaudit EASY ISO 12636
De testaudit (inclusief zelfevaluatie) in het kader van
de RAC heeft plaatsgevonden en de DRAMBORA risico-
analyse is uitgevoerd. De resultaten worden omge-
vormd tot een meerjarenaanpak met een aanpak per
jaar.

Doel 2 – + 25%
Het aantal gedeponeerde datasets in 2011 is 4.572.
Dit is minder dan in 2010 (7.716). Het totaal aantal
datasets in EASY op 31 december was 21.415 (ten
opzichte van 16.843 in 2010). Het groeipercentage
ten opzichte van 2010 komt hiermee op 27%. Het
indexcijfer is 127 (2010 100).

Doel 3a – + 35%
In 2011 zijn 16.651 datasets geleverd, waarvan 15.026
sets via EASY zijn gedownload. Dit levert een groei-
percentage op van 2% ten opzichte van 2010. Het
indexcijfer geleverde datasets op 31 december is 102.

Doel 3b – + 35%
In 2011 zijn 621.611 files geleverd, waarvan 373.553
files via EASY zijn gedownload. Dit maakt het groei-

percentage van het aantal leveringen ten opzichte
van vorig jaar 54%. Het indexcijfer geleverde files op
31 december is 154. NB: dataleveringen via andere
websites en organisaties (zoals CBS) zijn niet beschik-
baar en dus niet meegeteld.

De omvang van de datasets die bij DANS worden gedepo-
neerd, neemt toe. Dit verklaart dat de doelstelling in 2011
niet wordt gehaald als er op het niveau van datasets
wordt gemeten (rood stoplicht), maar wel als er naar het
aantal individuele files wordt gekeken (groen stoplicht).

Doel 4 – NWO: 2 gebieden + 2 instituten.
KNAW: 3 instituten. Universiteiten: 3. Ministeries: 1

• NWO: voor de gebiedsbesturen GW, MaGW en
Groot zijn afspraken gemaakt met betrekking tot
digitale duurzaamheid, zij het nog niet voor alle
programma’s binnen deze gebiedsbesturen;
• NWO instituten: nog geen;
• KNAW: er is een datanotitie KNAW waarin staat dat
alle KNAW-onderzoeksdata in beginsel duurzaam op-
geslagen en voor iedereen toegankelijk moeten zijn;
• Instituten universiteiten: met UB’s worden afspraken
gemaakt;
• Ministeries: de ARVODI regeling is er. Er zijn een paar
afspraken met onderdelen/agentschappen van minis-
teries (zoals WOON, AVV-MON) of soms in het kader
van specifieke projecten (zoals Getuigen Verhalen).
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Stand van zaken

• 19 augustus

Nieuwe CBS data

beschikbaar via DANS

D

>> • 29 juni

Evaluatiecommissie

lovend over DANS

• 21 juni

EASY ondergaat testaudit

ISO certificering

• 3 augustus

DANS subsidie voor

deelnemers ICPSR

Summer Program

http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/dans-subsidie-voor-deelnemers-icpsr-summer-program-2011
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/dans-subsidie-voor-deelnemers-icpsr-summer-program-2011
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/dans-subsidie-voor-deelnemers-icpsr-summer-program-2011
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/easy-ondergaat-testaudit-iso-certificering
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/easy-ondergaat-testaudit-iso-certificering
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/evaluatiecommissie-lovend-over-dans
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/evaluatiecommissie-lovend-over-dans
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/nieuwe-cbs-data-beschikbaar-dans
http://www.eurac.edu/en/eurac/welcome/default.html


Doel 5 – 3 repositories voldoen aan DSA
De TLA van het MPI en EASY van DANS hebben het
DSA ontvangen. 3TU heeft een DSA aangevraagd en
INL heeft een oriënterend gesprek gehad met DANS.
Ook 5 buitenlandse repositories hebben het DSA
keurmerk ontvangen: Archaeology Data Service,
German National Library/ Deutsche Nationalbiblio-
thek (DNB), Inter-university Consortium for Political
and Social Research (ICPSR), Platform for Archiving
CINES (PAC), UK Data Archive.

Het behalen van de doelstellingen 4 en 5 ligt niet alleen
in de handen van DANS. DANS onderneemt vooral lobby
activiteiten.

Doel 6 – 10%
In 2011 is 129 keer gereviewed. 13 datasets zijn 2 tot
4 keer gereviewed, 116 1 keer. 136 datasets zijn meer
dan 10 keer gedownload. Het percentage (datasets >
10x gedownload) > 5x gereviewed is 0%.

Doel 7 – Overname NARCIS. Onderzoek koppelin-
gen onderzoeksdata, elektronische publicaties en
onderzoeksinformatie

De overname van NARCIS was in 2011 een feit. De
koppeling tussen onderzoeksdata, digitale publicaties
en onderzoeksinformatie is onderzocht. In 2011 zijn
er diverse pilotprojecten uitgevoerd op het terrein
van het koppelen van data, onderzoeksinformatie en
publicaties. Dat heeft onder meer geleid tot de op-
name van ruim 1800 verrijkte publicaties in NARCIS.

Doel 8 – 1 bèta +1 alfa/gamma
In 2011 zijn veel projecten uitgevoerd in de alfa- en
gammawetenschappen en zijn er activiteiten gestart
binnen de bètawetenschappen, onder meer op het

terrein van de gezondheidswetenschappen. Het is nu
echter nog te vroeg om te spreken van een aanmerke-
lijke versterking van de dienstverlening.

Doel 9 – 10 communities
DANS ondersteunt 29 communities: geschiedenis (6),
archeologie (2), sociale wetenschappen (11), taal (3),
multidisciplinair (1), geowetenschappen (3), biomedi-
sche wetenschappen (2) en kunstgeschiedenis (1).

Doel 10 – Opzet gebruikerspanel 0-meting naams-
bekendheid

De nulmeting naamsbekendheid is opgezet en uitge-
voerd. Met betrekking tot de gebruikerspanels zijn
de eerste ideeën gegenereerd, deze worden in 2012
verder opgepakt.

Doel 11 – 5 peer reviewed publicaties
1. Akdag Salah, A., C. Gao, K. Suchecki en A. Scharn-
horst. 2011. Generating Ambiguities: Mapping Cate-
gory Names of Wikipedia to UDC Class Numbers.
In: Geert Lovink and Nathaniel Tkacz (eds.). Critical
point of view: A Wikipedia Reader #7. Institute of
Network Cultures, Amsterdam 2011, pp. 63-77
2. Breure, L., H. Voorbij en M. Hoogerwerf. 2011.
“Rich Internet Publications: ‘Show What You Tell’.”
Journal of Digital Information 12 (1): 1-13
3. Scharnhorst, A., A. Akdag Salah, K. Suchecki, C. Gao
en R.P. Smiraglia. 2011. The Evolution of Knowledge,
and its Representation in Classification Systems.
In: A. Slavic and E. Civallero (eds.) Classification and
ontology: formal approaches and access to know-
ledge: Proceedings of the International UDC Seminar,
19-20 September 2011, The Hague, The Netherlands.
Würzburg: Ergon Verlag, 2011. 328 pages. ISBN: 978-
3-89913-865-8. Pp. 269-282
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• 4 november

250.000ste Open Access

publicatie in NARCIS

• 1 november

De affaire Stapel bracht

veel teweeg

>> • 12 september

Gesloten datacultuur

voedingsbodem voor

wetenschappelijke fraude

• 13 oktober

Workshop ‘Naar de

Ontwikkeling van een

Persistent Identifier-

infrastructuur’

http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/symposia/symposia-archief/workshop-%E2%80%98naar-de-ontwikkeling-van-een-pi-infrastructu
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/symposia/symposia-archief/workshop-%E2%80%98naar-de-ontwikkeling-van-een-pi-infrastructu
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/symposia/symposia-archief/workshop-%E2%80%98naar-de-ontwikkeling-van-een-pi-infrastructu
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/symposia/symposia-archief/workshop-%E2%80%98naar-de-ontwikkeling-van-een-pi-infrastructu
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/gesloten-datacultuur-voedingsbodem-voor-wetenschappelijke-fraude
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/gesloten-datacultuur-voedingsbodem-voor-wetenschappelijke-fraude
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/gesloten-datacultuur-voedingsbodem-voor-wetenschappelijke-fraude
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/data-archivering-stond-niet-zijn-woordenboek
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/data-archivering-stond-niet-zijn-woordenboek
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/250000ste-open-access-publicatie-narcis
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/250000ste-open-access-publicatie-narcis
http://www.mendeley.com/research/evolution-knowledge-representation-classification-systems/
http://www.mendeley.com/research/evolution-knowledge-representation-classification-systems/
http://www.mendeley.com/research/evolution-knowledge-representation-classification-systems/
http://www.mendeley.com/research/evolution-knowledge-representation-classification-systems/
http://www.mendeley.com/research/evolution-knowledge-representation-classification-systems/
http://www.mendeley.com/research/evolution-knowledge-representation-classification-systems/
http://www.mendeley.com/research/evolution-knowledge-representation-classification-systems/
http://www.mendeley.com/research/evolution-knowledge-representation-classification-systems/
http://www.mendeley.com/research/evolution-knowledge-representation-classification-systems/
http://journals.tdl.org/jodi/article/view/1606/1738
http://journals.tdl.org/jodi/article/view/1606/1738
http://journals.tdl.org/jodi/article/view/1606/1738
http://www.networkcultures.org/_uploads/
http://www.networkcultures.org/_uploads/
http://www.networkcultures.org/_uploads/
http://www.networkcultures.org/_uploads/
http://www.networkcultures.org/_uploads/
http://www.networkcultures.org/_uploads/
http://www.esds.ac.uk/Lucene/Search.aspx
http://www.cines.fr/spip.php?rubrique219&lang=fr
http://www.cines.fr/spip.php?rubrique219&lang=fr
http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/
http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/
http://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html
http://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html
http://archaeologydataservice.ac.uk/
https://easy.dans.knaw.nl/ui/home
http://www.mpi.nl/research/research-projects/the-language-archive


4. Horik, R. van en D. Roorda. 2011. Migration to
intermediate XML for Electronic Data (MIXED):
Repository of Durable File Format Conversions.
International Journal of Digital Curation, (ISSN
1746-8256), Vol. 6 Nr. 2
5. Heuvel, C. van den, A. Akdag Salah, C. Gao,
K. Suchecki en A. Scharnhorst. 2011. Visualizing Uni-
verses of Knowledge, Design and Visual Analysis of
the UDC. A. Slavic and E. Civallero (eds.) Classification
and ontology: formal approaches and access to know-
ledge: Proceedings of the International UDC Seminar,
19-20 September 2011, The Hague, The Netherlands.
Würzburg: Ergon Verlag, 2011. 328 pages. ISBN:
978-3-89913-865-8. Pp. 283-294

Doel 12 – Oplevering nieuwe versie EASY
Oplevering EASY2 met nieuwe functionaliteiten.

Doel 13 – 6 infrastructuren
Drie internationale onderzoeksinfrastructuren (CLA-
RIN, DARIAH, CESSDA) in voorbereiding. 2 nationale
onderzoeksinfrastructuren in voorbereiding (CLA-
RIAH, LifeWatch) en 2 in uitvoering (CLARIN en ESS).
Voor wat betreft de internationale onderzoeks-
infrastructuren projecten zijn ARIADNE en DARIAH in
2011 in voorbereiding gegaan, DwB (CESSDA), EHRI
(DARIAH), DASISH (DARIAH, CESSDA, CLARIN),
CARARE (DARIAH, Europeana), APARSEN, OpenAire
(Plus), NEDIMAH (DARIAH) zijn in uitvoering gegaan.
Nationaal betreft dit 2 projecten in voorbereiding
Nederlab (CLARIN) en Rediscovering Landscape
(Maps4Science) en 2 projecten in uitvoering: Clio-Infra
(DARIAH) en Taalportaal (CLARIN).
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• 7 december

DANS wint de SURF conext

OpenAccess Award

• 10 november

1e release van ESS ronde 5

gegevens en documentatie

>> • 23 november

NIOD lanceert

oorlogsbronnen.nl

http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/niod-lanceert-zoeksite-oorlogsbronnennl
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/niod-lanceert-zoeksite-oorlogsbronnennl
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/eerste-release-van-ess-ronde-5-gegevens-en-documentatie
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/eerste-release-van-ess-ronde-5-gegevens-en-documentatie
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/dans-wint-de-surfconext-openaccess-award
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/dans-wint-de-surfconext-openaccess-award
http://www.taalportaal.org/
http://www.clio-infra.eu/index.php/Main_Page
http://www.rediscoveringlandscape.nl/
http://www.rediscoveringlandscape.nl/
http://www.esf.org/index.php?id=8752
http://www.openaire.eu/index.php?lang=en-GB
http://www.alliancepermanentaccess.org/index.php/category/projects/aparsen/
http://www.carare.eu/
http://dasish.eu/
http://www.ehri-project.eu/
http://www.dariah.eu/
http://www.europeansocialsurvey.org/
http://www.clarin.nl/
http://www.lifewatch.eu/
http://www.cessda.org/
http://www.dariah.eu/
http://www.clarin.eu/external/
http://www.clarin.eu/external/
http://knaw.academia.edu/CvandenHeuvel/Papers/995003/Visualizing_Universes_of_Knowledge_Design_and_Visual_Analysis_of_the_UDC
http://knaw.academia.edu/CvandenHeuvel/Papers/995003/Visualizing_Universes_of_Knowledge_Design_and_Visual_Analysis_of_the_UDC
http://knaw.academia.edu/CvandenHeuvel/Papers/995003/Visualizing_Universes_of_Knowledge_Design_and_Visual_Analysis_of_the_UDC
http://knaw.academia.edu/CvandenHeuvel/Papers/995003/Visualizing_Universes_of_Knowledge_Design_and_Visual_Analysis_of_the_UDC
http://knaw.academia.edu/CvandenHeuvel/Papers/995003/Visualizing_Universes_of_Knowledge_Design_and_Visual_Analysis_of_the_UDC
http://knaw.academia.edu/CvandenHeuvel/Papers/995003/Visualizing_Universes_of_Knowledge_Design_and_Visual_Analysis_of_the_UDC
http://knaw.academia.edu/CvandenHeuvel/Papers/995003/Visualizing_Universes_of_Knowledge_Design_and_Visual_Analysis_of_the_UDC
http://knaw.academia.edu/CvandenHeuvel/Papers/995003/Visualizing_Universes_of_Knowledge_Design_and_Visual_Analysis_of_the_UDC
http://knaw.academia.edu/CvandenHeuvel/Papers/995003/Visualizing_Universes_of_Knowledge_Design_and_Visual_Analysis_of_the_UDC
http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/195
http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/195
http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/195
http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/195
http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/195
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DANS outreach activiteiten

n 2011 heeft DANS vier bijeenkomsten (mede) georgani-
seerd met het doel om kennis uit te wisselen op uiteen-

lopende terreinen:
• 31 mei - Discussiemiddag Veranderingsstudies
• 8 juni - Expert meeting ‘Dealing with Data’
• 14 juni - PersID seminar over object identificatie
• 13 oktober - Workshop ‘Naar de ontwikkeling van een
PI-infrastructuur’

Van het blad e-data&research zijn drie edities verschenen.
Daarnaast geven DANS medewerkers lezingen en hebben
zij ook in 2011 regelmatig een bijdrage geleverd aan bij-
eenkomsten georganiseerd door derden.

DANS is in 2011 op verschillende manieren in het nieuws
gekomen. Een compleet overzicht van de nieuwsberichten
uit 2011 staat op de website van DANS. Een selectie van
het nieuws staat in de tijdlijn van dit jaarverslag.

• 18 december

2011 wordt samen afgesloten

• 15 december

NARCIS bereikt

google page rank 9

I

> • 13 december

Unieke getuigenissen

Sobibor online beschikbaar

http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/unieke-getuigenissen-sobibor-online-beschikbaar
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/unieke-getuigenissen-sobibor-online-beschikbaar
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/narcis-bereikt-google-page-rank-9
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/nieuws/narcis-bereikt-google-page-rank-9
http://www.dans.knaw.nl/content/nieuwsarchief/2011
http://www.dans.knaw.nl/content/nieuwsarchief/2011
http://www.edata.nl/
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/symposia/symposia-archief/workshop-�naar-de-ontwikkeling-van-een-pi-infrastructu
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/symposia/symposia-archief/workshop-�naar-de-ontwikkeling-van-een-pi-infrastructu
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/symposia/symposia-archief/persid-seminar-over-object-identificatie-den-haag
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/symposia/symposia-archief/expert-meeting-dealing-data
http://www.dans.knaw.nl/content/categorieen/symposia/symposia-archief/discussiemiddag-veranderingsstudies


Dit is het jaarverslag 2011 van Data Archiving and Net-

worked Services (DANS). DANS bevordert duurzame toe-

gang 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 dienst-

verlening en deelname in (inter)nationale projecten en

netwerken voor dat de toegang tot digitale onderzoeks-

gegevens verder verbetert. Kijk op www.dans.knaw.nl

voor meer informatie en contactgegevens.

DANS is een instituut van KNAW en NWO.

Data Archiving and Networked Services (DANS)
Postbus 93067, 2509 AB Den Haag
Anna van Saksenlaan 10, 2593 HT Den Haag
T 070 3446484 | F 070 3446482
info@dans.knaw.nl | www.dans.knaw.nl
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http://www.dans.knaw.nl/

