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1 Opening en agenda 
De heer Hazeleger opent de vergadering en heet via skype de deelnemers welkom. Helaas zijn er last-

minute afzeggingen in verband met het computerschaak kampioenschap in Leiden en de organisatie van 

het Open Data Forum event in Eindhoven. De agenda wordt vastgesteld als voorgesteld. 

2 Verslag tweede bijeenkomst Kerngroep 14-09-2015 
Het verslag heeft al eerder gecirculeerd en staat al op de website. Het is alleen nog niet formeel in een 

vergadering bekrachtigd. Dat gebeurt hierbij. 

De actielijst wordt doorgenomen: 

• Bijdragen aan ePlan website en periodiek 
De website wordt bijgehouden, maar meer input van de communicatieafdelingen van de 
deelnemende centra zou welkom zijn. Aankondigingen van events, calls, personeelswerving etc. 
De website is laagdrempelig dus berichten kunnen snel geplaatst worden. 

• Kandidaten voorstellen vanuit toepassingsgebieden voor Kerngroep 
Zie agendapunt 6. 

• Uitwerking van enquête behoefte e-infrastructuur 
Enquête is uitgevoerd; rapport gemaakt. Zie verder agendapunt 3. 

• Organisatie domein-specifieke workshops over behoefte e-infrastructuur 
Deze workshops hebben plaatsgehad. De “opbrengst” ervan is verwerkt in het enquêterapport 

• Input op software sustainability paper (wordt nog rondgestuurd) 
Zie agendapunt 4. 

• Nagaan of een behoeftepeiling generieke software wenselijk en nuttig is 
Zie ook agendapunt 4, i.h.b. eSTeP 



3 Impact ePLAN enquête 
De voorzitter opent de discussie. ePLAN wordt belangrijk in Den Haag. En met name bij NWO. Zoals in 

de bijlage is aangegeven is er bij NWO niet alleen een permanente commissie grote wetenschappelijke 

infrastructuren, maar omdat inmiddels is geconstateerd dat in alle domeinen ICT een meer dan 

gemiddelde rol speelt is er ook een subcommissie ICT ingesteld. Die staat niet vermeld op de NWO-

website, maar is in de bijlage (bij de vergaderstukken) opgenomen: Joeri van Leeuwen (ASTRON), Ana 

Varbanescu (UvA), Henk Dijkstra (UU), Bernard de Geus (TTI GG, Breed4Food), Jacob de Vlieg (TU/e), 

Andrea Scharnhorst (DANS),  Jose de Kruif (UU), Patrick van Beers (Philips), Erik Fledderus (SURF), 

Wilco Hazeleger (NLeSC), Sally Wyatt (lid Commissie Grootschalige Wetenschappelijke 

Infrastructuren). 

Wilco probeert in deze rol ook vooral de belangen van ePLAN te vertegenwoordigen. De enquête 

maakt aanzienlijke indruk op de commissie en wordt als leidraad beschouwd. Afgelopen vrijdag heeft 

NWO het grote-infrastructuur landschap gepubliceerd, dat nog vooral uit een nieuwe website bestaat 

(http://www.onderzoeksfaciliteiten.nl/). 

 

http://www.onderzoeksfaciliteiten.nl/


De subcommissie ICT moet advies gaan geven over hoe de 21 miljoen voor ICT ingezet gaat worden en 

is daartoe reeds driemaal bijeen geweest. Duidelijk dat er een belang ligt voor ePLAN om daar invloed 

op te hebben. De bedoeling is dat daar een rapport over verschijnt vergelijkbaar met het 

ICTRegierapport1 van destijds. Er wordt weer gekeken naar het hele e-infrstructuur-landschap. De 

voorzitter legt de deelnemers de vraag voor hoe de ePlan-enquete nog meer impact kan hebben bij die 

subcommisie. 

De volgende opmerkingen/suggesties worden gemaakt/gedaan: 

 De enquête geeft duidelijk richting aan meer data en support, meer HPC, minder grid. 

 Laat data science voldoende vertegenwoordigd zijn 

 Er is grote behoefte aan regie in Nederland 

 Ook vanuit de WTR: we moeten meer sturen naar een regiefunctie van een orgaan 

 Er is meer dan SURF. SURF heeft grote afstand tot onderzoekers (geldt ook voor de CVB-

vertegenwoordigingen in SURF). Dus behoefte aan invloed van een orgaan als ePLAN 

 De KNAW heeft big data op de agenda staan van de nationale wetenschapsagenda. Kwam 

gelijk uit met de survey (2 juni 2016). In de bijlage (bij dit verslag) staan alle routes die 

voortkomen uit het Nationale Wetenschapsagenda-traject. Eén daarvan (nummer 24) is 

“Toegankelijke en Verantwoorde Waarde Creatie uit Big Data2”, o.l.v. Wilco Hazeleger en Inald 

Lagendijk (TUD, Topteam ICT). 

 Sander Dekker al in juni een brief3 schrijven aan de Tweede Kamer over de stand van zaken 

rond Big Data in het onderzoek. Daarbij zal mogelijk ook de enquête worden genoemd. 

 Wat kunnen we richting de KNAW? Er is een “droomcommissie” van Ewine van Dishoeck bij de 

KNAW (eigenlijk de commissie Grootschalige Infrastructuur4 van de KNAW). De uitwerking 

wordt in oktober gepresenteerd. We kunnen de survey inbrengen als dit terugkomt vanuit het 

veld. 

 We kunnen de KNAW vragen te steunen om ePLAN vanuit de wetenschappelijke werkvloer 

SURF te laten adviseren bij het vormgeven van de toekomstige ICT-infrastructuur. 

Voorgesteld wordt om een aantal key-boodschappen van ePLAN, n.a.v. de enquête op te stellen en die 

apart rond te sturen.  

4 Software Sustainability 
Bij de stukken zitten drie onlangs verschenen documenten: 

                                                                    
1 Een geval van “linkrot”. Er is geen internetlink te vinden die direct naar dit rapport verwijs. Het is wel beschikbaar 
bij NLeSC 
2 http://www.wetenschapsagenda.nl/wp-content/uploads/2016/06/09-Big-Data-verantwoord-gebruiken-Game-
Changer-31052016.pdf 
3 Inmiddels gepubliceerd. Zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/06/28/kamerbrief-over-big-
data-in-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/kamerbrief-over-big-data-in-onderwijs-cultuur-en-wetenschap.pdf   
4 Zie bijlage voor de leden van de Commissie Grootschalige Infrastructuur van de KNAW dat ANS graag 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/06/28/kamerbrief-over-big-data-in-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/kamerbrief-over-big-data-in-onderwijs-cultuur-en-wetenschap.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/06/28/kamerbrief-over-big-data-in-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/kamerbrief-over-big-data-in-onderwijs-cultuur-en-wetenschap.pdf


a. A Conceptual Approach to Data Stewardship and Software Sustainability (bijlage 3) 
b. Knowledge Exchange (KE) groep: Research Software Sustainability (bijlage 4) 
c. Research Software at the Heart of Discovery (bijlage 5) 

De deelnemers hebben kennis genomen van deze documenten, die international zijn verspreid en daar 
ook gehoor hebben gevonden. 

Discussie: 

De VSNU heeft SURF gevraagd om een coördinatiepunt Research Data Management in te richten. 
SURF heeft deze activiteit belegd bij SURFsara. SURFsara heeft eerst een concept notitie 
rondgestuurd, waarop ondermeer DANS heeft gereageerd dat DANS graag in dit orgaan de positie van 
de KNAW en NWO-instituten waarneemt (de opzet is tamelijk instellingen-centrisch). DANS-personeel 
neemt in diverse taakgroepen van het coördinatiepunt deel. 

Aerts meldt dat DANS de volgende workshop (over software sustainability) van de KE-groep zal 

organiseren. In de KE-groep zitten SURF (NL), Jisc (UK), Deff (Dk), DFG (D) en CSC (Fi). RDM van SURF. 

N.a.v. de informatie in A conceptual Approach… spreekt ePLAN zijn steun uit voor de disciplinaire 

aanpak. Het betrekken van onderzoekers bij het traject van bewustwording en implementatie van RDM 

en Software Sustainability plannen die zijn toegesneden op de wensen en behoeftes van de 

verschillende disciplines. ePLAN moet dat inbrengen bij het coördinatiepunt, ook om te voorkomen dat 

er te veel aan generieke oplossingen gedacht wordt. 

Aan de top-down kant (bijvoorbeeld Science Europe5, het platform van Europese Research Councils) 

wordt gewerkt aan een mechanisme voor credits voor onderzoekers voor software en data collectie, 

zoals door de vergaderdeelnemers wordt gevraagd. 

Geconstateerd wordt dat: 

 Er nog het nodige onderzoek naar oplossingen verricht moet worden, vooral citeerbaarheid; 

 Software Sustainability (in de zin van het bewaren van software alleen) het probleem niet 

oplost; 

 Er in Duitsland gewerkt wordt aan een systeem voor citeren van data en software 

 De term provenance6 sterk opgeld doet. Daarmee wordt de bredere context bedoeld 

waarbinnen topics als reproducibility bekeken moeten worden. 

 De verwachtingen t.a.v. de mogelijkheden voor formele en duurzame reproduceerbaarheid van 

wetenschappelijke resultaten getemperd moeten worden. Zo heb je bijvoorbeeld een passende 

infrastructuur nodig om zeg na 10-15 jaar modellen weer tot leven te brengen. 

De voorzitter: Het onderwerp zal op de agenda blijven want het is belangrijk. (Zie ook agendapunt 7 

eSkills). Maar tegelijkertijd de verwachtingen nuanceren wanneer op één enkel aspect wordt 

ingezoomd. Het blijft -een herhaling- een provenance issue. ePLAN  steunt de koers om langs 

                                                                    
5 http://www.scienceeurope.org/   
6 Provenance (from the French provenir, "to come from"), is the chronology of the ownership, custody or location 
of a historical object….(from https://en.wikipedia.org/wiki/Provenance) 

http://www.scienceeurope.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/French_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Provenance


disciplinaire lijnen te werken en minder langs generieke. Dat wordt ook aan het coördinatiepunt RDM 

bericht. Acties blijven richten op het verlenen van credits en correcte verwijzingen naar data en 

software. 

5 PLAN-E 
De voorzitter: PLAN-E begint aan kracht te winnen. Meer dan twintig landen zijn aangesloten. 

Binnenkort wordt het White Paper (Insight out, draft versie bij de stukken) aangeboden aan R.J. Smits 

(DG Research&Innovation) met een uitnodiging tot een vervolg op de eerder met hem gevoerde 

discussie (zie voor dat event en materiaal de PLAN-E website (plan-europe.eu). Tweemaal per jaar is er 

een meeting en de aanbiedingen om dit te hosten lopen tot 2018(!). De impact op kleinere landen is 

aanzienlijk maar ook alle grote landen zijn erbij betrokken. 

Software Sustainability, RDM en eSkills staan ook daar op de permanente agenda. De uitkomsten van 

de twee workshops bij de afgelopen meeting in Dublin (9-10 mei) komen op de PLAN-e website, maar 

worden ook meegestuurd met dit verslag. 

Het is goed dat er een formeel contact is ontstaan tussen PLAN-E en R.J. Smits. Hij dacht aanvankelijk 

dat met RDM het meeste wel goed zo komen. Maar men realiseert zich nu dat je de domeinen nodig 

hebt om het goed te laten komen en een conceptuele benadering, een framework. 

6 Discussie domeinvertegenwoordiging 
De voorzitter stelt de domeinvertegenwoordiging binnen ePLAN aan de orde. 

De bij ePLAN aangesloten partijen zijn niet exclusief maar in de praktijk wel grotendeels aangesloten 

op organisatieniveau. De aansluiting bij de domeinen werd bereikt via de NLeSC escience integrators. 

Maar er wordt gewerkt aan het format van dit lichaam en de vraag rijst of de disciplines goed of 

voldoende goed zijn aangehaakt bij ePLAN. 

Reacties: 

 Goed dat er gezocht wordt naar correcte domeinvertegenwoordiging; 

 Zeker ook goed daarbij misschien meer in het bijzonder gekeken wordt naar de eHumanities en 

de life sciences; 

 Maar wel oog houden voor een evenwichtige vertegenwoordiging; 

 Zorgen dat ePLAN geen praat-groep wordt 

 Zorgen dat ePLAN slagvaardig blijft met korte lijnen 

De voorzitter constateert dat een voorstel hiervoor voor de volgende vergadering nuttig en gewenst is. 

http://www.plan-europe.eu/


7 eSkills 
Het onderwerp eSkills staat nationaal789 en internationaal1011 op de agenda12. PLAN-E heeft hierover 

een workshop gehouden (zie bijlage) en onze staatssecretaris zal binnenkort (in juni is de toezegging) 

een brief over Big Data en eSkills naar de kamer sturen over dit onderwerp. 

Het onderwerp valt uiteen in een aantal deelonderwerpen: 

 eskills in het opleidingscurriculum (HO en mogelijk ook MO) 

o gericht op de arbeidsmarkt 

o gericht op alle disciplines in het HO 

 eskills via cursussen 

o voor post doctorale groepen 

o voor het bedrijfsleven 

 eskills in onderwijs/opleiding van/door derde partijen 

Discussie: 

 Als ePLAN kunnen we een gezamenlijke stem hebben richting ministerie op eskills-gebied; 

 Research Data Management en Software Sustainability horen in het curriculum voor alle 

studenten; 

 Een inventarisatie maken in NL van wat er nu gebeurt rond data science en rond de skills in 

Research Data Management en Software Sustainability ; 

 Onderzoeken bij universiteiten en HBO’s en resultaat namens ePLAN aanbieden  aan de 

Haagse partijen 

 Zoals eerder het Survey nu een overzicht, geen enquête, over eSkills, gericht op onderzoek.  

 Aanreiken als thema maar wel vanuit een goed geïnformeerde situatie; 

 Wij willen dat onze onderzoekers deze skills hebben, zowel voor diegenen die verder onderzoek 

verrichten als diegenen die naar het bedrijfsleven gaan; 

 Cees Aarts, naar verluidt: ga naar de onderzoekscholen. 

 Wel angst want soms overspoeld met vragen over eskills. Dus compact houden en 

geconcentreerd op onderzoek; 

 Maar denk ook aan commerciële opleidingen; 

 Het H2020-EDISON-Project houdt zich hier ook mee bezig. Dat is een internationaal verband. 

(zie bijlage 3 voor iets over het Edisonproject) 

 De heer Valentijn geeft in Groningen een Data Science college 

                                                                    
7 https://ecp.nl/actueel//4835/verslag-eskills-conferentie-maart-online.html  
88 https://www.dutchdigitaldelta.nl/nieuws/team-ict-presenteert-aanpak-hca-ict-bij-eskills  
9 https://europa.d66.nl/agenda/conference-skilling-up-for-the-future-of-europe/  
10 http://eskills4jobs.ec.europa.eu/  
11 https://english.eu2016.nl/events/2016/03/16/eskills-for-jobs  
12 Het onderwerp wordt in ieder geval al sinds 2011 in kamerstukken genoemd. 

https://ecp.nl/actueel/4835/verslag-eskills-conferentie-maart-online.html
https://www.dutchdigitaldelta.nl/nieuws/team-ict-presenteert-aanpak-hca-ict-bij-eskills
https://europa.d66.nl/agenda/conference-skilling-up-for-the-future-of-europe/
http://eskills4jobs.ec.europa.eu/
https://english.eu2016.nl/events/2016/03/16/eskills-for-jobs


De voorzitter constateert voldoende animo om een poging te doen de opleidingen rond data, data 

science en aanverwante zaken in kaart te brengen en hiermee input te leveren voor de nationale 

discussie. 

 

 

 

8 Updates van de diverse deelnemers 
De heer Valentijn maakt melding van het feit dat het CvB van de RUG in een interne verdeling €45 

miljoen heeft gereserveerd t.b.v.  IT bij de RUG in het meerjarenplan 2016-2020, inclusief bijbehorend 

onderwijs en bedrijfsvoering. Een deel daarvan is voor RDM en Target. Nieuw is dat de RUG RDM, 

bibliotheek en Target zoveel mogelijk aan dezelfde infra willen hangen. Voor Target loopt daarnaast 

nog een specifieke aanvraag voor externe gelden, met het RUG deel als cofinanciering.  

De heer van de Pol meldt dat Big Software on the Run13 op volle stoom is. Daarbinnen is ook geld 

voorzien voor een cluster. Pogingen om aansluiting te zoeken bij verwante voorzieningen (zoals DAS) 

zijn tot nu toe niet geslaagd. Er is een stand alone systeem ingericht in Twente. 

De heer Hazeleger geeft een overzicht van de NLeSc calls en de samenwerking met Clariah. Ook daar 

komt een call uit voort, waarbij Clariah echt geld inzet en NLeSC bijdragen in kind levert. 

Ook is NLeSC aan het uitbreiden (fysieke ruimte). Dat komt mede omdat NLeSC  u meer in kind doet en 

omdat PI’s op eigen initiatief personeel bij NLeSc aanstellen. Tenslotte meldt hij dat de IEEE eScience 

Conferentie 2018 door NLeSC in Nederland zal worden georganiseerd. 

9 Datum volgende vergadering 
Zal zo spoedig mogelijk worden gezocht in de periode eind oktober-begin november. 

10 Sluiting 
De heer Hazeleger sluit de vergadering om 11.15 u. 

11 Actiepunten 
 Wilco Hazeleger brengt de visie van ePLAN in bij de subcommissie ICT van NWO 

 Wilco Hazeleger brengt de visie van ePLAN in bij het KNAW roadmap-traject waarbij hij 

betrokken is (big data); 

                                                                    
13 https://www.4tu.nl/nirict/en/Research/big-software/   

https://www.4tu.nl/nirict/en/Research/big-software/


 Een aantal key boodschappen van ePLAN n.a.v. de enquête wordt opgesteld en apart verstuurd 

(initiatief Patrick Aerts) 

 ePLAN  steunt de koers om langs disciplinaire lijnen te werken en minder langs generieke. Dat 

wordt ook aan het coördinatiepunt RDM bericht (Patrick Aerts) 

 Acties blijven richten op het verlenen van credits en correcte verwijzingen naar data en 

software. (Allen) 

 Aanbevelingen formuleren voor de verdere implementatie van beleid op het gebied van 
Software Sustainability, waarbij de onder ePLAN aangesloten partijen een intermediaire rol 
kunnen spelen (initiatief Patrick Aerts) 

 Een voorstel schrijven voor de vertegenwoordiging van de disciplines bij ePLAN (Wilco 

Hazeleger, Patrick Aerts) 

 eSkills in NL in kaart brengen. Een inventarisatie te maken van de gewenste 

opleidingselementen en van het huidige aanbod, zowel in curriculumvorm als in cursusvorm. 

(Patrick Aerts) 

PJCA 28-6-2016 

 

 

12 Bijlage: Overzicht routes volgend uit de nationale 

wetenschapsagenda14. 
De blauwe route: water als weg naar een innovatieve en duurzame groei 

2. Bouwstenen van materie en fundamenten van ruimte en tijd 

3. Circulaire Economie en Grondstoffenefficiëntie: Duurzame Circulaire Impact 

4. Duurzame productie van veilig en gezond voedsel 

5. Energietransitie 

6. Het individu, zijn omgeving, gezondheid en ziekte: aandacht voor variatie 

7. Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs 

8. Kunst: onderzoek en innovatie in de 21e eeuw 

9. Kwaliteit van de omgeving: de waarden van natuur, landschap, bodem, klimaat, water en milieu 

10. Levend verleden: de betekenis van het verleden in een innovatieve samenleving 

11. Logistiek en Transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving 

12. Materialen – Made in Holland 

13. Meten en detecteren: altijd, alles en overal 

14. NeuroLabNL dé werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek 

15. Oorsprong van leven – op aarde en in het heelal 

16. Op weg naar veerkrachtige samenlevingen: Toekomstbestendig Nederland 

17. Personalised medicine 

18. De quantum/nanorevolutie 

                                                                    
14 http://www.wetenschapsagenda.nl/planning-routeworkshops/ 

http://www.wetenschapsagenda.nl/de-blauwe-route-water-als-weg-naar-een-innovatieve-en-duurzame-groei/
http://www.wetenschapsagenda.nl/bouwstenen-van-materie-en-fundamenten-van-ruimte-en-tijd/
http://www.wetenschapsagenda.nl/circulaire-economie-en-grondstoffenefficientie/
http://www.wetenschapsagenda.nl/duurzame-productie-van-veilig-en-gezond-voedsel/
http://www.wetenschapsagenda.nl/energietransitie/
https://vragen.wetenschapsagenda.nl/route/gezondheidszorgonderzoek-preventie-en-behandeling
http://www.wetenschapsagenda.nl/jeugd-en-onderwijs/
http://www.wetenschapsagenda.nl/kunst-onderzoek-en-innovatie-in-de-21ste-eeuw/
http://www.wetenschapsagenda.nl/kwaliteit-van-de-omgeving-de-waarden-van-natuur-landschap-bodem-klimaat-water-en-milieu/
http://www.wetenschapsagenda.nl/levend-verleden-de-betekenis-van-het-verleden-in-een-innovatieve-samenleving/
http://www.wetenschapsagenda.nl/logistiek-en-transport-in-een-energieke-innovatieve-en-duurzame-samenleving/
http://www.wetenschapsagenda.nl/materialen/
http://www.wetenschapsagenda.nl/meten-en-detecteren-alles-altijd-en-overal/
http://www.wetenschapsagenda.nl/routeworkshop-hersenen-cognitie-en-gedrag-leren-ontwikkelen-en-ontplooien/
http://www.wetenschapsagenda.nl/oorsprong-van-leven-op-aarde-en-in-het-heelal/
http://www.wetenschapsagenda.nl/veerkrachtige-en-zinvolle-samenlevingen/
http://www.wetenschapsagenda.nl/personalised-medicine/
http://www.wetenschapsagenda.nl/nano-en-quantumtechnologie-voor-de-vierde-industriele-revolutie/
http://www.wetenschapsagenda.nl/planning-routeworkshops/


19. Regeneratieve geneeskunde 

20. Smart Industry 

21. Smart liveable cities 

22. Sport en bewegen 

23. Sustainable Development Goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling 

24. Toegankelijke en Verantwoorde Waarde Creatie uit Big Data 

25. Tussen conflict en coöperatie 

  

http://www.wetenschapsagenda.nl/regeneratieve-geneeskunde/
http://www.wetenschapsagenda.nl/regeneratieve-geneeskunde/
http://www.wetenschapsagenda.nl/smart-industry/
http://www.wetenschapsagenda.nl/smart-liveable-cities/
http://www.wetenschapsagenda.nl/sport-en-bewegen/
http://www.wetenschapsagenda.nl/sustainable-development-goals/
http://www.wetenschapsagenda.nl/big-data-verantwoord-zoeken-naar-patronen-in-gegevensbestanden/
http://www.wetenschapsagenda.nl/tussen-conflict-en-cooperatie/


13 Bijlage 2 Samenstelling Commissie Grootschalige 

Infrastrucuur van de KNAW15 

Voorzitter 

 Dishoeck, Prof. dr. E.F. van (Ewine)  

Lid 

 Aarts, Prof. dr. C.W.A.M. (Kees)  
 Baar, Prof. dr. ir. H.J.W. de (Hein)  
 Bergstra, Prof. dr. J.A. (Jan)  
 Dik, Prof. dr. J. (Joris)  
 Gzella, Prof. dr. H. (Holger)  
 Hoogenraad, Prof. dr. C.C. (Casper)  
 Hooykaas, Prof. dr. P.J.J. (Paul)  
 Kahn, Prof. dr. R.S. (René)  
 Lubotsky, Prof. dr. A. (Sasha)  
 Mijnhardt, Prof. dr. W.W. (Wijnand)  
 Nauta, Prof. dr. L.W. (Lodi)  
 Nollkaemper, Prof. mr. P.A. (André)  
 Palstra, Prof. dr. T.T.M. (Thom)  
 Roest, Dr. D. (Diederik)  
 Sarro, Prof. dr. P.M. (Pasqualina)  
 Sommer, Prof. dr. I.E.C. (Iris)  

  

                                                                    
15 https://www.knaw.nl/nl/adviezen/adviesraden-en-
adviescommissies/organisaties/14716/akademiaorganisation_membersview 

https://www.knaw.nl/nl/leden/leden/5132
https://www.knaw.nl/nl/leden/leden/8199
https://www.knaw.nl/nl/leden/leden/3814
https://www.knaw.nl/nl/leden/leden/11661
https://www.knaw.nl/nl/profiles/13362
https://www.knaw.nl/nl/profiles/8443
https://www.knaw.nl/nl/profiles/11256
https://www.knaw.nl/nl/leden/leden/5982
https://www.knaw.nl/nl/leden/leden/6810
https://www.knaw.nl/nl/leden/leden/5873
https://www.knaw.nl/nl/leden/leden/6072
https://www.knaw.nl/nl/leden/leden/11693
https://www.knaw.nl/nl/leden/leden/12597
https://www.knaw.nl/nl/leden/leden/11076
https://www.knaw.nl/nl/leden/experten/14421
https://www.knaw.nl/nl/leden/leden/7173
https://www.knaw.nl/nl/profiles/11257
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Yuri Demchenko from the System and Network Engineering group in the Informatics Institute has been 

awarded a project within the Horizon 2020 programme of the European Commission. The EDISON 

project (Education for Data Intensive Science to Open New science frontiers) has a total budget of €2.5 

million, of which €555,000 has been allocated to the Informatics Institute as coordinating partner. 

The EDISON project pursues the establishment of data science as a new profession in support of 

developments and needs regards e-infrastructure. The consortium consists of thee universities, two 

research institutes and two companies, from Spain, Italy, Germany the UK, Norway and The 

Netherlands. Within the project a curriculum for data science will be developed. The particular aims 

are: 

 To develop a sustainable education model for data science and data intensive technologies;  

 To propose a framework and an ICT environment for re-skilling and certifying data scientists’ 

expertise for graduates, practitioners and researchers throughout their careers;  

 To facilitate data science curricula by increasing the number of universities and professional 

training organisations where such education is offered. 
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