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Samenvatting van de Focusdag Open Science van EWI en Jonge Academie op 8 november 2017 

 

Een duidelijke boodschap liep als een rode lijn doorheen de Focusdag: het algemene concept ‘Open 
Wetenschap’ is gemeengoed geworden, en alle betrokkenen zijn het eens dat Open Wetenschap de 
norm zal worden. Een andere constante is echter de fundamentele bezorgdheid dat we dringend 
inspanningen zullen moeten doen om Open Wetenschap ook te laten werken én te laten renderen in 
de praktijk! 

Open Wetenschap is immers een belangrijke waarde-verschuiving aan het bewerkstelligen, waarbij 
de gedeelde onderzoeksdata en programmacode een even grote of zelfs grotere waarde uit 
onderzoek vertegenwoordigen dan de initieel bekomen kennis. Dit omdat de data en de code op 
(orthogonale) manieren herbruikt kunnen worden om geheel nieuwe kennis te bekomen. 

Hoewel publiek gedeelde data en code in principe niet-rivaliserende goederen zijn, is het echter ook 
duidelijk dat de grootste meerwaarde zal gaan naar diegenen die het meeste slagkracht bezitten om 
met al deze informatie om te gaan. Het verhogen van deze slagkracht vereist drie dingen: capaciteit, 
expertise, en inspiratie. 

Het verhogen van de capaciteit behelst investering in infrastructuur, zowel voor gegevensopslag als 
voor gegevensverwerking, en investering in gepaste ondersteuning via de onderzoekscoördinatie 
aan de universiteiten. 

De uitbouw van de benodigde expertise vereist herziene opleidingen, waarin fundamentele 
vaardigheden in data beheer en data consumptie zo breed mogelijk aangeleerd worden, maar 
waarin ook aandacht is voor het opleiden van gespecialiseerde data stewards en data scientists. 
Bovendien dienen initiatieven in Open Wetenschap erkend en beloond te worden, hetgeen op zijn 
beurt de vraag naar relevante meetinstrumenten inhoudt. 

Inspiratie dient gestoeld te worden op expertise, ondersteund te worden door infrastructuur, en 
erkend te worden voor de innovatieve bijdragen die er uit voortkomen. 

Dit laatste is belangrijk, omdat Open Wetenschap, net als de bredere gegevenseconomie, hét 
domein bij uitstek is waar nieuwe opportuniteiten zullen opduiken. De meest waardevolle bedrijven 
in de wereld vandaag hebben dit in ieder geval al overduidelijk begrepen.  

De voorziening van capaciteit, het uitbouwen van expertise, en het voeden van inspiratie brengt 
uiteraard ook kosten met zich mee, en Open Wetenschap zal dus middelen vereisen. Maar het mag 
duidelijk zijn dat investeren in Open Wetenschap, investeren in de toekomst is! 

De Focusdag Open Science heeft dan ook duidelijk aangegeven dat Vlaanderen zowel het vermogen 
als de verantwoordelijkheid heeft om die investering in Open Wetenschap nú te maken, en om 
zodoende deze aanstormende opportuniteiten optimaal te kunnen benutten! 


