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SODHA-BELEID VOOR HET BEHEER 
VAN SUBREPOSITORY’S 

 
 
Dit beleidsdocument legt uit wat subrepository’s zijn en onder welke voorwaarden ze 
kunnen worden aangemaakt voor onderzoekscentra. 
 

 
 
1. Definitie 
  
Subrepository’s zijn virtuele mappen die op vraag van onderzoekscentra kunnen worden aange-
maakt op het SODHA-platform. 
 
Deposanten kunnen hun gegevensreeksen opslaan in specifieke subrepository’s zodat bij het raad-
plegen van deze ruimtes enkel een onderdeel van de gegevensreeksen te zien is, bijvoorbeeld alle 
gegevensreeksen die door een bepaalde onderzoekseenheid werden gevormd: 
 

 
 
Gegevensreeksen die werden opgeslagen in subrepository’s staan op de homepagina van het 
SODHA-platform nog altijd in de lijst van de gepubliceerde gegevensreeksen. 
 
Subrepository’s dienen voor twee zaken: 
 

1) Subrepository’s helpen om het werk en de onderzoeksresultaten van bepaalde onderzoeks-
centra onder de aandacht te brengen en te valoriseren door alle verwante datasets samen te 
brengen in één specifieke map. 
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Via de subrepository’s kunnen onderzoekscentra: 

 hun eigen bij-opslagruimte promoten (bijvoorbeeld op hun eigen website); 

 deze gebruiken als gedeelde werkruimte
1
; 

 de interface van hun subrepository’s personaliseren door er hun huisstijl op toe te pas-
sen (bijvoorbeeld door hun logo te uploaden). 

 
2) Subrepository’s kunnen gebruikt worden voor specifieke noden inzake metagegevens. Wan-

neer onderzoekers vaak een bepaald type van informatie moeten documenteren (bijvoor-
beeld vakspecifieke informatie zoals de variabelen in de sociale wetenschappen) en hiervoor 
in SODHA geen overeenkomstige metagegevens zijn, kunnen deze beschikbaar worden ge-
steld via een speciale subrepository. 

 

2. Doelpubliek 
 
Aangezien SODHA een gegevensarchief is voor de sociale wetenschappen en de digital humanities 
zijn de subrepository’s voorbehouden voor groepen van onderzoekers die in deze vakgebieden on-
derzoek voeren. 
 
Om de concepten van de sociale wetenschappen en digital humanities te definiëren  verwijst SODHA 
naar gezaghebbende classificaties zoals deze van de projectdatabank van BELSPO, FEDRA, de 
ECOOM-Flemish Research Discipline Standard (UHasselt) en het verslag van het Massachusets Insti-
tute of Technology (MIT) over digital humanities. 
 

3. Hoe de aanmaak van een subrepository aanvragen? 
 
Vertegenwoordigers van onderzoekscentra kunnen ons contacteren met de vraag een subrepository 
aan te maken op het SODHA-platform. 
 
In de aanvraag voor aanmaak van een subrepository moeten de werkzaamheden van het onder-
zoekscentrum kort worden voorgesteld en moet een beschrijving en een logo worden gegeven van 
het onderzoekscentrum dat op de webpagina met subrepository’s moet worden toegevoegd: 
 

 
 
  

                                                 

 
1 Zie de SODHA-gids: hoe kan meer dan een gebruiker een gegevensreeeks publiceren. 

https://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=en&COD=SS
https://www.uhasselt.be/images/DOC/Rankings/20190219%20pdf_VODL_V2018.pdf
https://mitpress.mit.edu/books/digitalhumanities
https://mitpress.mit.edu/books/digitalhumanities
mailto:sodha@arch.be
https://www.sodha.be/guide/FAQ.html#editing


  Rijksarchief in België – Social Sciences 
  

  and Digital Humanities Archive (SODHA) 

 
 

SODHA – Beleid voor het beheer van bij-opslagruimtes  3 
 

 

Indien onderzoekers in de standaard SODHA metadata
2
 geen elementen vinden die van belang zijn 

voor hun onderzoeksdomeinen moeten ze aan de SODHA-beheerders uitleggen welke hun noden 
zijn. 
 
Het SODHA-team zal de onderzoekersgroep dan feedback geven en bepalen welke elementen pre-
cies nodig zijn en hoe ze best kunnen worden geformatteerd en toegevoegd aan de metadata van de 
gegevensreeks in de subrepository van de betrokken groep. 
 

4. Dienstniveau-overeenkomst (SLA) 
 
Subrepository’s worden aangemaakt voor het gebruiksgemak van onderzoeksgroepen. Ze houden 
geen overdracht van beheersrechten in en zijn geen vrijgeleide voor uitzonderingen op de gebruiks-
voorwaarden en het beleid van het SODHA-platform. 
 
SODHA stemt ermee in om, voor zover redelijk, voor onderzoekscentra subrepository’s aan te ma-
ken en te updaten. 
 

5. Versiegeschiedenis van dit document 

 

Datum 
Versie-

nummer 
Aangebrachte wijzingen 

04-10-2021 1.0 Eerste versie 

01-12-2021 2.0 
Het logo is nu vermeld in de lijst van elementen voor het opmaak van een 
subrepository (afdeling 3) 

 
Deze verklaring kan bijgewerkt en gewijzigd worden. 

                                                 

 
2 De volledige lijst met metagegevens die standaard beschikbaar zijn op het SODHA-platform kan worden geraadpleegd 
 door te klikken op de knop “Add + Edit Metadata” op de webpagina van een gegevensreeks (zie SODHA-gids voor meer 
 info) of als zelfstandig bestand. 

https://www.sodha.be/guide/file/SODHA_Metadata_Record.ods
https://www.sodha.be/guide/FAQ.html#Editdataset
https://www.sodha.be/guide/FAQ.html#Editdataset
https://www.sodha.be/guide/file/SODHA_Metadata_Record.ods

