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1 Inleiding
De onderzoeksproductie van Huygens ING neemt vele vormen aan i. Niet alleen traditionele tijdschriftartikelen en monografieën, maar ook digitale edities, websites, databases en tools. De ontwikkelde digitale edities en databases worden via de eigen websites van Huygens ING, dan wel die
van partners (OAPEN, DBNL) dan wel gemeenschappelijke websites (Van Gogh) gepubliceerd. De
ontwikkelde tools worden via de eigen websites voor gebruik door onderzoekers van elders aangeboden. Tijdschriftartikelen en monografieën zijn meestal gebaseerd op de via de eigen websites
beschikbare edities en datasets.
Onder onderzoeksdata in de zin van deze notitie worden verstaan: edities en datasets die als zodanig
het beoogde eindproduct van een onderzoeksproject zijn alsmede datasets die aan wetenschappelijke publicaties ten grondslag liggen en waarnaar in die publicaties wordt verwezen.
Contactpersoon digitale duurzaamheid en open access:
dr. R.T. Jongerius, rene.jongerius@huygens.knaw.nl, 070-331 5818

2 Open access
Huygens ING maakt alle onderzoeksdata open access toegankelijk, tenzij het data betreft die derde
partijen onder beperkende voorwaarden ter beschikking hebben gesteld.
De geproduceerde onderzoeksdata (digitale edities, databases) worden via de eigen website aan
onderzoekers elders beschikbaar gesteld. Oplevering van de website betekent per definitie open
access beschikbaarheid.

3 Digitale duurzaamheid
Onderzoeksdata wordt primair beschikbaar gesteld via de eigen websites. Huygens ING hanteert
hierbij als uitgangspunten:
• opslag in een eigen repository die zoveel mogelijk voldoet aan de technische aspecten van ‘The
data seal of approval guidelines’;
• ontsluiting via op specifiek onderzoeksgebruik toegesneden virtual research environments.
Periodiek worden uit voorzorg de onderzoeksdata uit de eigen repository gedeponeerd bij DANS
[https://easy.dans.knaw.nl]. De frequentie is afhankelijk van de aard van de data en de voorwaarden
van de organisatie die de totstandkoming van de dataset heeft gesubsidieerd.
Indien Huygens ING besluit een dataset niet langer via de eigen websites beschikbaar te stellen, dan
wordt deze definitief bij DANS gedeponeerd.

4 Metadata
Huygens ING maakt alle metadata open access toegankelijk.
Huygens ING hanteert voor de metadata de Dublin Core. Voor onderzoeksdata voortkomend uit
CLARIN-projecten biedt Huygens ING de mogelijkheid van CLARIN-CDMI. De taal van alle metadata is
Engels of Nederlands; waar mogelijk geeft Huygens ING voor metadata de voorkeur aan het Engels.
Metadata wordt primair aan onderzoeksdata toegevoegd door de onderzoekers die de set hebben
samengesteld. Kwaliteitscontrole geschiedt door de gatekeeper-groep voor de repository.

5 Overgangsituatie
Gelet op de grote omvang van het bestaande corpus aan edities, databases en tools geldt het gestelde onder 3 en 4 alleen voor nieuwe onderzoekdata. Materiaal uit het bestaande corpus dat wordt
hergebruikt in nieuwe onderzoeksprojecten wordt geüpgrade naar nieuwe technische standaarden
en is daarna meegenomen in de deponeringscyclus.
Huygens ING start in de zomer 2012 met de bouw van de onder 3 genoemde repository. Oplevering
wordt voorzien medio 2013. Dan wordt ook de gatekeeper-groep ingesteld.

6 Blokkeren van toegang
Indien een derde partij zich bij het instituut meldt en de openbaarheid van een bepaalde set onderzoeksdata betwist, dan wordt deze kwestie voorgelegd aan het dienstdoende lid van de directie.
Deze kan zonodig de eigen ICT-groep en DANS de opdracht geven de desbetreffende set te blokkeren.
Voor zo lang een dataset via de eigen websites van Huygens ING toegankelijk is, geschiedt het deponeren bij DANS enkel uit voorzorg en wordt verwacht dat de gebruiker via de eigen websites van
Huygens ING (en partners) toegang zoekt.
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