
 

Metadataveld  Betekenis  Verplicht?  

Persistent 

identifier  

DANS Easy kent automatisch een referentienummer aan je 

dataset toe. Je kunt dit nummer opnemen in je publicaties 

om naar je dataset te verwijzen. Anderen die naar jouw 

dataset willen verwijzen kunnen ook dit referentienummer 

gebruiken. Het referentienummer en de koppeling tussen het 

referentienummer en je dataset zorgen ervoor dat je dataset 

ook op lange termijn vindbaar blijft via internet (zie verder).  

Ja  

Title  Naam of titel van dataset.  Ja  

Alternative  
title  

Een subtitel of een vertaling van de titel.  Nee  

Description  Inhoudelijke beschrijving van de data, beschrijving van het 

onderzoeksproject waarvan de dataset het resultaat is. Dit 

kan het doel van het project, de aard van de data en de 

belangrijkste conclusies omvatten.  

Ja  

Language of 

description  

De taal van de beschrijving.  Ja  

People &  

organisations  
De belangrijkste onderzoekers die betrokken zijn bij het 

produceren van de data (Creator). Optioneel kan je andere 

personen en organisaties (Contributor) toevoegen die op een 

andere manier (rol) hebben bijgedragen aan de realisatie van 

de dataset.  

Ja  

Date created  Datum waarop de data zijn gecreëerd.   Ja  

Audience  Publiek voor wie de dataset interessant is, beschreven in 

termen van onderzoeksdomeinen.  
Ja  

Subject  Trefwoorden over de inhoud, de plaats en de periode van 

herkomst van de data.  

Nee  

Identifier  Heeft de dataset al een ander referentienummer naast het 

nummer dat automatisch wordt toegekend door DANS Easy  

(zie veld Persistent Identifier)? Dan kun je dat 

referentienummer hier toevoegen.  

Nee  

Relation  Verwijzing naar een gerelateerde dataset, publicatie of 

tijdschriftartikel. Bij voorkeur met de DOI.  

Nee  

Language of  
files  

De taal van de data.  Nee  

Date  Naast het veld Date created hierboven, kunnen er nog meer 

data van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan de datum 

waarop het onderzoeksproject is afgesloten.  

Nee  

Source   Indien de data zijn gebaseerd op een bron, vul dan de 

volledige referentie van die bron in, inclusief de namen van 

de makers, de publicatiedatum, de titel en het  
referentienummer. Geef indien van toepassing ook aan via 

welke methode de bron is verwerkt en welke 

selectieprocedure is gebruikt.  

Nee  

Rightsholder  De persoon of organisatie die houder is van het auteursrecht 

of de intellectuele eigendomsrechten.  

Ja  



Publisher  De organisatie die de dataset heeft gepubliceerd. Wanneer 

hier geen organisatie wordt aangegeven, wordt DANS als 

uitgever geregistreerd.  

Nee  

Access Rights  Een basale keuze tussen Open Access of Restricted Access 

en een verplichte keuze voor het soort licentie indien Open 

Access wordt gekozen (CC0-1.0; CC-BY-4.0 etc).  

Ja  

License  De Open Access-licentie van jouw keuze. Heb je bij Access 

Rights voor Restricted Acces gekozen dan wordt hier 

automatisch de DANS-licentie geselecteerd.  

Ja   

Date available  Standaard stel je de data beschikbaar vanaf de dag dat je je 

data indient bij DANS Easy. Je kunt echter ook kiezen voor 

een embargo, bijvoorbeeld vanwege een publicatie die bijna 

klaar is. Tot de door jou opgegeven datum zijn de data 

zichtbaar, maar niet toegankelijk voor enige gebruiker. Na 

die datum is de dataset automatisch beschikbaar onder de 

voorwaarden zoals gespecificeerd onder Access Rights. De 

maximale embargoperiode is twee jaar vanaf de dag dat je je 

data indient.   

Nee  

Content type  Een technische beschrijving van de data conform de 

internationale thesaurus DCMI resource type (Dublin Core). 

De standaardwaarde is 'Dataset' voor een verzameling van 

verschillende bestanden die bij één onderzoeksproject horen.  

Nee  

Format  Gebruikte software en de bestandsformaten.  Nee  

CLARIN  
metadata  

Bij onderzoeksprojecten die door CLARIN worden 

gesubsidieerd, moet hier worden aangegeven worden dat de 

dataset de door CLARIN opgelegde extra metadata bevat.  

Nee  

Temporal 

coverage  
Dekking van de data: periode.  
  

Nee  

Spatial point, 

box and 

coverage   

Dekking van de data: geografisch gebied.  
  

Nee  

  


