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Dataverse maakt delen eenvoudig 
 

Eind vorig jaar gaf projectleidster dr. Merce Crosas van de Harvard University bij DANS in Den Haag een 
presentatie over het Dataverse Network Project. Dataverse biedt instellingen, onderzoeksgroepen en 
onderzoekers de mogelijkheid om onderzoeksdata op een eenvoudige manier te archiveren en te delen met 
anderen. Het gebruik van de software is gratis en de gebruiker kan de onderzoeksdata op de Harvard-server 
opslaan, een eigen versie van Dataverse installeren of volstaan met een beschrijving van een databestand met 
een link naar het bestand.  

De aanwezigen bij de presentatie waren getuige van een inspirerende bijeenkomst met een levendige 
discussie over alle ins and outs van het archiveren en delen van onderzoeksdata. Uit het groeiend aantal 
(gerenommeerde) instellingen dat gebruik maakt van Dataverse blijkt dat Dataverse snel aan populariteit en 
bekendheid wint. 

Een van de verklaringen van dit succes is dat het team achter Dataverse goed heeft gekeken naar de eisen 
en wensen van onderzoekers. Onderzoekers willen namelijk controle houden over wie de data gaat gebruiken 
en voorwaarden kunnen stellen aan het gebruik van de data. Merce Crosas liet zien dat dit in Dataverse 
eenvoudig in te stellen is en dat downloadstatistieken van de databestanden standaard beschikbaar zijn. Een 
belangrijk onderdeel van Dataverse is dat een onderzoeker geciteerd kan worden met een databestand. Verder 
kan elk databestand van een echtheidsstempel worden voorzien.  

Een van de instellingen die gebruik maakt van Dataverse is de Universiteit van Tilburg, die het gebruikt voor de 
opslag en het delen van bestanden binnen het Network of European Economists Online (NEEO, 
www.nereus4economics.info/neeo.html). NEEO is een Europees project waarin zestien universiteiten uit acht 
landen samenwerken om publicaties en de onderzoeksdata die aan de basis liggen van de publicatie, open 
access beschikbaar en toegankelijk te maken. Doorslaggevend voor de keuze voor Dataverse was de eenvoud in 
het gebruik en de mogelijkheid om de databestanden via een internationale standaard voor 
sociaalwetenschappelijk onderzoek (Data Document Initiative, DDI) te kunnen beschrijven. (Rob Grim) 
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