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observatieonderzoek naar de
communicatie tussen gorilla's en mensen
in Diergaarde Blijdorp
Data Collection
What data will you collect or create?
Observaties die opgeslagen zullen worden in de vorm van notities, foto's en videos.

How will the data be collected or created?
De data zal verworven worden middels observaties van de onderzoeker zelf.

Documentation and Metadata
What documentation and metadata will accompany the data?
De data zal ook beschrijven wanneer de data verworven is en de context van de opname.
Ook de methode van opnemen, vanaf welke plek er is opgenomen bijvoorbeeld.

Ethics and Legal Compliance
How will you manage any ethical issues?
Ik heb ethisch consent van de dierentuin waar de data verworven zal worden, na dit
onderzoek zal alle data in de vorm van foto's en videos van mijn persoonlijke computer en
telefoon verwijderd worden en in plaats daarvan op een beveiligde manier op het
Meertens Instituut bewaard blijven.

How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IPR) issues?
De data zal na gebruik onder de data van het Meertens Instituut vallen.
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Storage and Backup
How will the data be stored and backed up during the research?
Op mijn telefoon en laptop in iCloud.

How will you manage access and security?
Het zal tijdens het onderzoek op mijn persoonlijke apparaten opgeslagen staan dus alleen
ik kan daarbij.

Selection and Preservation
Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or
preserved?
De data kan in de toekomst gebruikt worden voor ander onderzoek naar mens-dier
communicatie. Hierbij gaat het om de video-opnamen. De veldwerkaantekeningen zijn
door mijn ogen geschreven en zullen anders zijn wanneer iemand anders dezelfde groep
gorilla's observeert dus deze zullen niet bewaard blijven op een openbare plek.

What is the long-term preservation plan for the dataset?
De data zal opgeslagen worden door het Meertens Instituut.

Data Sharing
How will you share the data?
De onderzoeksresultaten worden gedeeld op de site van NL-Lab en op die manier kunnen
mensen ook vragen voor inzage in de data. De dierentuin krijgt ook inzage in de data.
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Are any restrictions on data sharing required?
De data zal alleen gedeeld worden met Diergaarde Blijdorp en verder gedeeld worden
met onderzoekers die onderzoek gaan doen naar hetzelfde onderwerp.

Responsibilities and Resources
Who will be responsible for data management?
Meertens Instituut.

What resources will you require to deliver your plan?
Er zijn geen aanwijzingen nodig voor het bewaren van de data. De data zal duidelijk
opgeslagen worden dat bekend is waar, wanneer en op welke manier het opgenomen is.
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