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We moeten rekening houden met de expertise van de 
gebruiker om misinterpretatie van data te vermijden 

• A: Akkoord; sommige data bevat informatie die zonder 
verdere context helemaal verkeerd kan geïnterpreteerd 
worden 

 

• B: Akkoord; enkel de wetenschappers die het experiment 
hebben uitgevoerd zijn in staat om de gegevens correct 
te interpreteren 

 

• C: Niet Akkoord; de algemene context van het 
experiment moet dan maar “ingebakken” worden in de 
data; goede datasets hebben geen vertaling nodig 

 





Onderzoekers mogen data die ze zelf hebben 
geproduceerd gesloten houden om zo alle analyses zelf 
te maken – ook al duurt dit verschillende jaren 

• A: Akkoord; de geheimhouding zorgt voor een incentive 
voor onderzoekers om de data in eerste instantie te 
produceren 

 

• B: Niet Akkoord; wetenschap gaat sneller vooruit als vele 
onderzoekers samen data analyseren – je mag data niet 
beschermen 

 

• C: Niet akkoord; ruwe data moet als een publiceerbaar 
item gezien worden en moet dan ook geciteerd worden 





Open Science zal vooral beter onderzoek met zich 
meebrengen wanneer ook onderzoekshypotheses 
vooraf gedeeld worden 

• A: Akkoord; we misleiden onszelf maar al te makkelijk 
wanneer we data bestuderen: een striktere naleving van 
de wetenschappelijke methode dringt zich op 

 

• B: Niet Akkoord; soms ontdek je net interessante 
verbanden door data van naderbij te bestuderen: 
serendipiteit is de bron van vele grootse ontdekkingen 

 

• C: Niet akkoord; als hypotheses gedeeld worden voor het 
onderzoek wordt uitgevoerd, zal de concurrentie alleen 
maar toenemen 





Het delen van data zal veel onderzoeksmiddelen 
uitsparen vermits nu vele onderzoeksgroepen dezelfde 
data produceren 

• A: Akkoord; data moet maximaal gedeeld worden om zo 
efficiënt mogelijk met onderzoeksmiddelen om te 
springen 

 

• B: Niet Akkoord; het delen en hergebruiken van data is 
praktisch vaak onmogelijk door slechte kwaliteit van de 
data 

 

• C: Niet akkoord; de generatie van onderzoeksdata is een 
essentieel onderdeel van de onderzoekscyclus en kan 
niet worden gedeeld – delen = eenheidsworst 





Onze wetenschappers zijn helemaal niet voorbereid om 
met open data om te gaan 

• A: Akkoord; onze onderwijsinstellingen moeten dringend 
inzetten op een degelijke voorbereiding van onze 
wetenschappers om data te delen 

 

• B: Akkoord; maar dit is niet de verantwoordelijkheid van 
ons onderwijs; wetenschappers leren al doende; in CERN 
en LIGO zijn we er bijvoorbeeld al in geslaagd 

 

• C: Niet Akkoord; we zijn goed bezig; Open Science is 
slechts een kwestie van mentaliteit; we hebben alle skills 
in huis 

 





Open Data moet de ethische standaard zijn. Wie 
haar/zijn data niet wil delen moet dit motiveren 

• A: Akkoord; open data redt mensenlevens 

 

• B: Niet Akkoord; de standaard rond Open Data moet 
discipline per discipline onderzocht worden 

 

• C: Niet Akkoord; laat de wetenschappers gewoon 
hun werk doen – als open data echt zo nuttig is, zal 
het na verloop van tijd wel algemeen aanvaard 
worden 




