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Agenda

• Onderzoek bij het Rijksmuseum
• Waarom Research Data Management?
• Huidige situatie RDM
• Mogelijke oplossingen

https://www.jstor.org/stable/26543421

https://www.jstor.org/stable/26543421


Onderzoek bij het Rijksmuseum

• Objectgerelateerd onderzoek
• Twee “typen” onderzoek (met overlap)
• (Kunst)historisch onderzoek

• Herkomstonderzoek
• Bestandscatalogi en monografieën
• Terminologie

•Materiaaltechnisch onderzoek
• Materiële en chemische samenstelling
• Maakproces
• Degradatieprocessen
• Gebruik van methoden en technieken 

ontleend aan de natuurwetenschappen

https://www.jstor.org/stable/26543421

https://www.jstor.org/stable/26543421


Onderzoek bij het Rijksmuseum

• Netherlands Institute for Conservation, 
Art and Science (NICAS)
• Ontwikkeling van nieuwe methoden, 

technieken en apparatuur voor onderzoek 
aan en duurzame preservering van erfgoed.

• Samenwerking tussen Rijksmuseum, 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Universiteit van Amsterdam, TU Delft en 
NWO.

https://www.nicas-research.nl/full-projects/impact4art

https://www.nicas-research.nl/full-projects/impact4art


Onderzoek bij het Rijksmuseum

• Conservatoren
• Restauratoren
• Onderzoekers
• Fellows
• Aantal medewerkers dat onderzoek doet: 

111 (72 vrouwen | 39 mannen | 34 FTE)
• Aantal medewerkers dat onderzoek 

ondersteunt: 54 (35 vrouwen | 19 mannen 
| 27 FTE)

https://www.nicas-research.nl/full-projects/impact4art

https://www.nicas-research.nl/full-projects/impact4art


Waarom Research Data Management
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Naar UK Data Archive Data Lifecycle model

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/lifecycle
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/lifecycle
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/lifecycle


Waarom Research Data Management

• Objectgebonden onderzoek steeds meer 
data-driven

• Onderzoeksdata over objecten wordt 
steeds heterogener

• Belang van  vindbaarheid, 
toegankelijkheid, interoperabiliteit en 
(her)bruikbaarheid van onderzoeksdata 
wordt steeds groter

https://www.edata.nl/1303/pdf/1303_5.pdf

https://www.edata.nl/1303/pdf/1303_5.pdf


Open access en Open data zijn 
randvoorwaarden voor Open science, als 
aanjager van Open innovation. 

“Open Science is the practice of science in such a 
way that others can collaborate and contribute, 
where research data, lab notes and other 
research processes are freely available, under 
terms that enable reuse, redistribution and 
reproduction of the research and its underlying 
data and methods.”

Europese Commissie mei 2016

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-open-science-open-world-vision-europe


Ambitie in Nederland
“In 2025 heeft de Nederlandse wetenschap maximale 
impact en is meer verbonden met de maatschappij en 
het bedrijfsleven. Dit vraagt om samenwerking in 
kennisecosystemen, waarin onderzoekscentra, 
universiteiten en andere kennisinstellingen 
samenwerken aan kennis en innovatie met het 
bedrijfsleven en de overheid. Ook is Open Science 
nodig, die ten gunste komt aan de samenleving als 
geheel, naast een versterkte verbinding van onderzoek 
met onderwijs.”*

Regeerakkoord 2017-2021: 
“Open science en open access worden de norm in 
wetenschappelijk onderzoek”**
  *Wetenschapsvisie 2025 Keuzes voor de Toekomst
**Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de Toekomst

https://podium.knaw.nl/wp-content/uploads/2014/11/Wetenschapsvisie_2025__keuzes_voor_de_toekomst.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-2017-vertrouwen-in-de-toekomst


Open Science:
• is een transitie die zich wetenschapsbreed 

en wereldwijd voltrekt;
• biedt grote voordelen voor 

wetenschappers bij onderzoek, onderwijs 
en valorisatie;

• bevordert de kwaliteit van wetenschaps- 
beoefening;

• stelt mensen en organisaties in staat om 
kennis te nemen van onderzoek en van 
onderzoeksgegevens en daaraan bij te 
dragen;

• versterkt het innovatieve vermogen van 
Nederland

www.openscience.nl

https://www.openscience.nl/


Speerpunten Nationaal Plan Open Science:
1. Bevorderen van open toegang tot 

wetenschappelijke publicaties (open access)
– 2020: alle wetenschappelijke publicaties gefinancierd uit 

publieke middelen open acces!

2. Bevorderen van optimaal (her)gebruik van 
onderzoeksdata
– Onderzoeksdata FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, 

Reusable)
– Deponeren in Trustworthy Data Repository (CTS)
– Minimaal 10 jaar beschikbaar

3. Laten aansluiten van evaluatie- en 
waarderingssystemen op de doelen van open 
science (reward systems)
– Wegbewegen van “publish or perish” cultuur

www.openscience.nl

https://www.openscience.nl/


Waarom Research Data Management

• Relevant voor erfgoedinstellingen?

• Nederlandse Gedragscode 
Wetenschaps-beoefening VSNU:

Controleerbaarheid: Gepresenteerde informatie 
is controleerbaar. Als onderzoeksresultaten 
openbaar worden gemaakt, blijkt duidelijk waar 
de gegevens en de conclusies op zijn gebaseerd, 
waaraan ze zijn ontleend en waar ze te 
controleren zijn.



Waarom Research Data Management

• Onderzoek aan de Rijkscollectie
• Onderzoek aan grensoverschrijdende 

collectie
• Onderzoek aan unieke objecten: moeilijk 

1-op-1 reproduceerbaar
• Bevordering samenwerking
• Bevordering hergebruik
• Zichtbaarheid voor onderzoeker



RDM bij het Rijksmuseum

  [Research data] refers to information, in particular 
facts or numbers, collected to be examined and 
considered as a basis for reasoning, discussion, or 
calculation. In a research context, examples of data 
include statistics, results of experiments, 
measurements, observations resulting from fieldwork, 
survey results, interview recordings and images.

 
 

Onderzoeksdata worden hier gedefinieerd als alle gegevens 
die door Onderzoekers verzameld, gecreëerd of van derden 
verkregen worden om te analyseren met het oog op het 
genereren, het verifiëren en valideren van originele 
wetenschappelijke claims, ongeacht hun vorm of de methode 
van dataverzameling. Ze kunnen Ruw, in mindere of meerdere 
mate Bewerkt, of Geanalyseerd zijn, en een digitale of niet-
digitale vorm aannemen.

[Wij verstaan] onder ‘data’ zowel verzamelde, 
onbewerkte data alsook geanalyseerde, gegenereerde 
data. Hierbij zijn alle verschijningsvormen denkbaar; 
digitaal en niet-digitaal (zoals bijvoorbeeld samples, 
ingevulde vragenlijsten, geluidsopnames etc).

 
Research data, unlike other types of information, is collected, 
observed, or created, for purposes of analysis to produce 
original research results.
[…] data means whatever is necessary to validate or 
reproduce your research findings, or to gain a richer 
understanding of them.

Onder onderzoeksdata wordt verstaan: alle gegevens 
die worden verzameld en gegenereerd tijdens 
wetenschappelijk onderzoek.

 
Research data is as diverse as the disciplines that use it, but 
can be defined, broadly speaking, as the evidence used to 
inform or support research conclusions.

  Researchdata zijn gecodificeerde en vastgelegde 
feiten en observaties, voortkomend uit 
wetenschappelijk onderzoek. Researchdata kennen 
een grote verscheidenheid. Ze kunnen numeriek, 
beschrijvend of audiovisueel van aard zijn en in de 
loop van onderzoeksprocessen is sprake van 
bruikbare ruwe data, bewerkte en geanalyseerde data 
van dynamische aard en ten slotte te archiveren en 
cureren data van statische aard.

Any definition [of research data] is likely to depend on the 
context in which the question is asked.



RDM bij het Rijksmuseum

“Onderzoeksdata zijn ruwe en bewerkte, 
systematisch vastgelegde en gestructureerde 
gegevens, verzameld of gecreëerd door 
onderzoekers tijdens hun onderzoek aan de collectie 
van het Rijksmuseum, die dienen als bron, waarborg 
en referentie voor de kwaliteit en betrouwbaarheid 
van de onderzoeksresultaten.

Deze data zijn heterogeen van aard en kunnen 
bestaan uit afbeeldingen, teksten, analytische data 
en andere soorten datasets.”



RDM bij het Rijksmuseum

• Adlib Museum
• OpenText MediaBin
• JOIN (vanaf najaar 2019)
• Paint Sample Database
• Research Network



RDM bij het Rijksmuseum

• Momenteel tegen de 17 TB aan datasets 
centraal opgeslagen op ResNet

• Volgens richtlijnen voor data opslag
• Gestage aangroei: verdubbeld ten opzichte 

van begin 2018
• … en er komt binnenkort nog wat data aan … 



Waarom Research Data Management

Verfmonsters
HR Daglichtfotografie
Visible-infrared reflectance imaging spectroscopy
Macro X-ray Fluorescence
Optical Coherence Tomography
Synchrotron-onderzoek
3D imaging



RDM bij het Rijksmuseum

• 2016: Research Services verantwoordelijk voor 
RDM

• Eind 2017 – begin 2018: onderzoek naar huidige 
en toekomstige behoeften op het gebied van 
onderzoeksdata in het Rijksmuseum door Henk 
Vanstappen (Datable | www.datable.be)

• Presentatie en aanbevelingen mei 2018

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.507422

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.507422


RDM bij het Rijksmuseum

• Constateringen op technisch vlak
• Behoefte aan meer en snellere opslagruimte op het ResNet
• Behoefte aan een beheerslaag bovenop het ResNet voor betere 

contextualisering van de data
• Meer dan 250 verschillende bestandsformaten op ResNet (Top-5: 

jpeg, tiff, edf, csv, czi)
• Risico op fouten en gegevensverlies, o.a. doordat niet alle apparatuur 

aan het netwerk kan worden gekoppeld
• Veel dataduplicatie
• Behoefte aan infrastructuur om data langdurig vindbaar, toegankelijk, 

interoperabel en (her)bruikbaar te maken

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.507422

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.507422


RDM bij het Rijksmuseum

• Constateringen op beleidsmatig vlak
• Behoefte aan organisatiebrede visie op het beheer van 

onderzoeksdata met daarbij een RDM beleid waarin wordt 
gedefinieerd wie in welke fase van het onderzoek 
verantwoordelijk is voor welke aspecten van het databeheer

• Behoefte aan een digitale duurzaamheidsstrategie
• Behoefte aan duidelijkheid met betrekking tot het delen van 

data

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.507422

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.507422


RDM bij het Rijksmuseum

• Constateringen op organisatorisch vlak
• Behoefte aan meer expertise binnen de organisatie op 

gebied van RDM
• Behoefte aan betere procesbeschrijvingen
• Open access voor wetenschappelijke publicaties vindt 

iedereen een goed idee, maar over de voorwaarden 
voor open onderzoeksdata zijn de meningen verdeeld

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.507422

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.507422


RDM bij het Rijksmuseum
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Naar UK Data Archive Data Lifecycle model
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Oplossingsrichtingen

• Uitgangspunten:
• Duurzaam beheer van gehele RD life cycle
• Meer zichtbaarheid voor onderzoek bij het Rijksmuseum door open science: 

“data open wanneer het kan, gesloten wanneer het moet.”

• Aansluiting op de landelijke en internationale netwerken voor duurzame 
opslag en ontsluiting van onderzoeksdata, gebruikmakend van bestaande 
faciliteiten

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.143377

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.143377


Oplossingsrichtingen

• Landschapsanalyse technische 
oplossingen verbetering interne 
infrastructuur voor RDM

• Proof of Concept borging datasets in EASY 
datavault (CoreTrustedSeal)

• Pilot-project met

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.143377

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.143377


Oplossingsrichtingen

• Ontwikkeling RDM beleid en procedures
• Onderzoek naar mogelijkheden open access en open onderzoeksdata

• Opleiding tbv data support

• Upgrade ResNet
• Aanpassing structuur ResNet
• Communicatie

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.143377

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.143377


… en dan nog even dit

• RDM is een betrekkelijk nieuw vakgebied, 
kennisdeling is essentieel

• 22 november 2019: 
Sharing is Caring X – Amsterdam
Focus op onderzoeksdata in de erfgoedsector
http://sharecare.nu/amsterdam-x-2019

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.143377

http://sharecare.nu/category/amsterdam-x-2019/
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.143377


Vragen?

Maarten Heerlien
Hoofd subafdeling Collectie Informatie
m.heerlien@rijksmuseum.nl
020-6747-111

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.143377

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.143377



