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Hoofdstuk 1: Inleiding / Joint CSER and eScience programme for Energy Research 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Het Computational Sciences for Energy Research-programma (CSER-programma) is een 

gezamenlijke, grootschalige publiek-private samenwerking op het gebied van fundamenteel 

energieonderzoek tussen Shell en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO). Het doel van het programma is het versterken van computational 

sciences in Nederland en het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken 

zoals de Energy Challenge, zoals omschreven is door de Topsector Energie. Het programma 

is in 2012 van start gegaan en inmiddels is er een sterke relatie tussen de partners 

ontstaan. 

Het programma bestaat uit 75 promotieprojecten, verdeeld over een verscheidenheid aan 

disciplines in computational sciences zoals wind- en zonne-energie, meerfasestromingen en 

computationele chemie- en materiaalwetenschappen voor energieonderzoek. Naast 

ontwikkeling van getalenteerde promovendi op het gebied van computational sciences, richt 

het programma zich tevens op versterking van de kennisinfrastructuur binnen Nederland 

door middel van tenure track-posities aan verschillende universiteiten en 

onderzoeksinstellingen. 

In de vier jaar sinds de start van het CSER-programma, zijn duurzaamheid van 

softwaretools en resultaten nog niet aangepakt. De huidige call richt zich dan ook op het 

aanpakken van computational sciences en het gebruik van softwaretools in combinatie met 

het leveren van een verdere bijdrage aan het gebruik van de applicaties die in de 

wetenschap en in energie worden ontwikkeld. Een dergelijke doelstelling wordt gedeeld door 

het Netherlands eScience Center (hier het eScience Center genoemd), dat zich richt op de 

ontwikkeling en versterking van onderzoekssoftware en methodologieën die afzonderlijke 

wetenschapsgebieden overstijgen. 

 

Het eScience Center is de nationale spil voor de ontwikkeling en toepassing van 

domeinoverstijgende software en methoden voor de wetenschappelijke gemeenschap. Het 

eScience Center ontwikkelt cruciale bruggen tussen de steeds complexer wordende moderne 

e-infrastructuren en de groeiende eisen en ambities van wetenschappers uit alle 

wetenschappelijke disciplines. De toepassing van digitaal verbeterde wetenschappelijke 

praktijken is vandaag de dag een fundamentele toolbox voor alle onderzoekers. Het vormt 

een voorwaarde om te garanderen dat de Nederlandse kennissector concurrerend blijft en 

dat het grootste rendement kan worden behaald uit wetenschappelijke investeringen. Ter 

ondersteuning van deze doelstelling, financiert en participeert het eScience Center in 

multidisciplinaire projecten met een optimale datahandling, efficiënte computing en big data 

analytics als basis. 

 

Aangezien zij dezelfde doelen delen voor kennisinfrastructuur wat betreft computational 

sciences, openen het eScience Center en het CSER-programma gezamenlijk deze call voor 

proposals voor promotieprojecten die de onderzoeksuitdagingen op het gebied van 

computational sciences voor toekomstige energievoorziening verder brengen, door het 

ontwikkelen van duurzame softwaretools met behulp van het eScience Center. Toepassingen 

dienen een bijdrage te leveren aan een of meer energiegerelateerde thema's binnen de 

topsectoren Energie ('Gas', 'Bio-energie', 'Wind-op-zee', 'Smart grids', 'Zonne-energie', 

'Energiebesparing Gebouwde Omgeving' en 'Energiebesparing in de Industrie') en Chemie 

('Nieuwe Chemische Innovaties' en 'Smart polymeric materials' en 'Procestechologie'). 

 

http://topsectorenergie.nl/
http://www.topsectorchemie.nl/
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1.2 Beschikbaar budget 

Het totaal beschikbare budget voor deze call bedraagt 3,6 miljoen euro, bestaande uit twee 

delen: een bijdrage in contanten van het CSER-programma voor de tewerkstelling van 

promovendi en materiële steun en een bijdrage in natura in de vorm van hoogopgeleide 

eScience Research Engineers in dienst van het eScience Center, wier tijd aan de toegekende 

projecten wordt toegewezen. 

Binnen de call om kan een maximum van acht promotieprojecten van vier jaar worden 

gefinancierd voor het einde van 2017. Elk project ontvangt een budget van 245.000 euro 

(210.000 euro voor personele kosten en 35.000 euro voor materiële kosten) en 2 fte1 aan 

ondersteuning door een eScience Engineer (bijdrage in natura). 

Daarnaast wordt 0,5 fte aan ondersteuning door een eScience Research Engineer 

beschikbaar gesteld om te streven naar duurzame en herbruikbare softwareoplossingen die 

de impact van de ontwikkelingen na de looptijd van het project garanderen en, indien 

mogelijk, de beoogde discipline overschrijden (zie paragraaf 3.2). Aanvragen met duidelijke 

e-Infrastructuurbehoeften kunnen tevens extra steun ontvangen van SURFsara en SURFnet. 

1.3 Geldigheidsduur call for proposals 

Deze call for proposals is geldig tot de sluitingsdatum 31 augustus 2017, 14:00 uur CET. 

LET OP: De sluitingsdatum voor de verplichte vooraanmelding is 30 mei 2017, 14:00 uur 

CET. 

                                                 

 

 

 
1 Fte = Full Time Equivalent; 1.0 fte staat voor 1680 uur voor de duur van het project. 
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2 Doel 

Deze call for proposals is bedoeld voor computational sciences voor energieonderzoek, 

gericht op de ontwikkeling van eScience-technologieën (dat wil zeggen, onderzoekssoftware 

en -methoden voor data-analyse, datamanagement, efficiënte computing). De onderzoeks- 

en eScience-ontwikkelingen dienen geavanceerd en passend te zijn, hetgeen betekent dat 

alle (bestaande) alternatieve technologieën niet beter van dienst zouden kunnen zijn in het 

oplossen van de geïdentificeerde disciplinegedreven onderzoeksvragen of zouden kunnen 

leiden naar significantere wetenschappelijke doorbraken. 

 

Als werkdefinitie voor computational science, refereren we naar Sameh et al.2, die dit 

onderzoeksgebied hebben beschreven als: 'Computational science streeft ernaar 

wetenschaps- en engineeringdisciplines te bevorderen door middel van een beter begrip van 

geavanceerde computer- en computationele modellen, alsmede het bevorderen van de 

stand van de techniek in computerarchitectuur, systeemsoftware en algoritmedesign door 

een beter begrip van wetenschaps- en engineeringtoepassingen.' Belangrijke kenmerken 

van computational science zijn bijvoorbeeld de wisselwerking tussen zuivere wetenschap en 

toepassingen daarvan en tussen theorie, experiment en simulatie. Volgens Sloot3 brengt 

computational science toepassing, algoritme en architectuur samen in een 

probleemoplossende omgeving. Dit omvat tevens het gebruik van statistische methoden en 

stochastische optimalisatie. 

 

Deze call is een gezamenlijke oproep van het huidige Shell-NWO-programma 'Computational 

Sciences for Energy Research' (CSER) en het eScience Center. De twee partners hebben een 

gezamenlijk belang bij de toepassing van geavanceerde digitale technologieën om 

wetenschappelijke vragen in toepassingsdomeinen, in dit geval het energiedomein, aan te 

pakken. Het eScience Center heeft als taak de wetenschap te ondersteunen en te versterken 

door samen te werken in data- en computerintensieve projecten. Het eScience Center levert 

een bijdrage aan de projecten door support van een eScience Research Engineer te leveren 

ter ondersteuning van het effectief gebruik en de ontwikkeling van moderne digitale 

instrumenten en methodologieën. Het eScience Center biedt tevens een online platform, 

eStep, ter ondersteuning van de ontwikkelde tools en methodologieën na de levensduur van 

het project. 

 

De call bestaat uit twee fasen: een vooraanmeldingsfase en een fase voor uitgewerkte 

aanvragen. De programmacommissie (zie pagina 10) selecteert de top twintig (bij 

benadering) uit de vooraanmeldingen en nodigt de aanvragers van deze vooraanmeldingen 

uit om een uitgewerkte aanvraag te schrijven. Voorafgaand aan de indiening van de 

vooraanmelding, wordt door het eScience Center een informatieworkshop georganiseerd om 

alle geïnteresseerde aanvragers in staat te stellen kennis te maken met de aanpak en 

structuur van het eScience Center, met de rol van de eScience Research Engineers en met 

de technologieën die door het eScience Center worden geïmplementeerd en toegepast. 

 

Deze call for proposals is niet alleen bedoeld voor deelnemers aan het CSER-programma, 

maar eerder voor de brede groep computational scientists die energieonderzoek uitvoeren. 

De onderzoeksonderwerpen blijven echter gelijk aan die van het huidige CSER-programma, 

                                                 

 

 

 
2 Sameh et al, 'Computational Science and Engineering', in ACM Computing Surveys, Vol. 28, No. 4, 

December 

1996. 
3 Sloot, P.M.A., 'The Renaissance of Computing', thema-presentatie op ASCI'99 (15-17 juni 1999). 
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namelijk: computationele geowetenschappen, wind- en zonne-energie, meerfasestromingen, 

computationele chemie- en materiaalwetenschappen voor energieonderzoek. 

Vaste medewerkers aan Nederlandse universiteiten en academische instellingen worden 

uitgenodigd om onderzoeksvoorstellen voor promotieprojecten in te dienen. Elk project 

bestaat uit een promotieplaats en ondersteuning door een eScience Engineer (2 fte en een 

extra 0,5 fte gereserveerd voor de duurzaamheid van de ontwikkelde software, tools en 

methodologieën). De promovendus komt in dienst van de universiteit waar de aanvrager bij 

is aangesloten. 
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

3.1 Wie kan aanvragen 

De onderstaande voorwaarden gelden voor zowel hoofd- als medeaanvragers, tenzij anders 

vermeld. 

Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren, assistent- en universitair docenten 

en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling wanneer zij: 

 in het bezit zijn van een aanstelling aan een Nederlandse universiteit of 

onderzoeksinstelling erkend door NWO (zie NWO-regeling subsidies); 

 in het bezit zijn van een doctoraaldiploma; 

 een contract (aanstellingsperiode) hebben gedurende ten minste de duur van de 

aanvraagprocedure en de duur van het project. 

 

Een uitzondering op de vereiste aanstellingsperiode kan worden gemaakt voor: 

 Hoofdaanvragers met een tenure track-aanstelling die ten minste de helft van de 

benodigde duur van toepassing is. Aanvragers dienen vervolgens door middel van een 

brief aan te tonen dat gedurende de duur van het onderzoek voor elk van de 

onderzoekers voor wie de subsidie wordt aangevraagd adequaat toezicht is 

gegarandeerd; 

 Medeaanvragers, indien zij kunnen aantonen dat voldoende toezicht gegarandeerd kan 

worden gedurende de gehele duur van het onderzoek voor alle onderzoekers voor wie 

de subsidie wordt aangevraagd. 

 

Daarnaast zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

 eScience Center-medewerkers kunnen geen aanvragers zijn; 

 elke aanvrager mag slechts aan één aanvraag in deze call deelnemen; 

 het gelijktijdig indienen van identieke/zeer vergelijkbare aanmeldingen is niet 

toegestaan. 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 

Elke aanvraag dient uit twee delen te bestaan: een onderzoekdeel in computational sciences 

en een eScience-deel. Het onderzoekdeel dient disciplines in computational sciences aan te 

pakken zoals computationele geowetenschappen, wind- en zonne-energie, 

meerfasestromingen, computationele chemie- en materiaalwetenschappen voor 

energieonderzoek binnen de topsectoren Energie en Chemie. 

 

Elke vooraanmelding kan subsidiegeld aanvragen voor: 

 personeelsbudget van een promotieplaats, voor een maximum aan kosten van 

210.000 euro. De kandidaat komt in dienst van de universiteit waar de hoofdaanvrager 

in dienst is; 

 materieel budget voor een maximum van 35.000 euro als benchfee voor 

verbruiksgoederen, reiskosten en publicatiekosten voor de promovendus. 

Infrastructuurkosten (huisvesting en kantoorautomatisering) en andere algemene 

kosten komen niet in aanmerking voor subsidiegelden; 

 ondersteuning door eScience research engineer (in natura), bestaande uit 2 

fte/project (fte = full time equivalent; 1.0 fte staat voor 1680 uur). De extra 0,5 

fte/project (zie paragraaf 1.2) is gereserveerd voor duurzaamheid en de veralgemening 

van softwareresultaten en - waar mogelijk - opname in eStep (zie bijlage A). Deze 0,5 

fte/project hoeft niet in het gevraagde projectbudget te worden opgenomen. 

 

http://www.nwo.nl/documents/nwo/juridisch/regeling-subsidieverlening-nwo
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eScience Research Engineers zijn wetenschappers die in dienst zijn bij het eScience 

Center en werken op het grensvlak van verschillende wetenschappelijke disciplines en 

geavanceerde ICT. Zij zullen integraal deel uitmaken van het onderzoeksteam en zich 

richten op de ontwikkeling en implementatie van eScience-technologieën en -software. 

Zij zullen er in de eerste plaats voor zorgen dat het onderzoeksteam in staat is om 

eenvoudig en effectief gebruik te maken van de beoogde technologische oplossingen. 

Zij zullen tevens helpen bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten en bij het 

bruikbaar maken van de geleverde eScience-tools voor een groot aantal gebruikers. De 

eScience Research Engineers voeren hun projectactiviteiten zowel uit op het eScience 

Center in Amsterdam als op de projectlocaties (meestal het instituut van de 

hoofdaanvrager). Op deze manier leveren zij rechtstreeks een bijdrage aan het 

projectteam en vormen zij een directe link naar de beschikbare expertise binnen het 

eScience Center en haar bredere netwerken. 

 

Het eScience Center kent aan elk project een coördinator toe. De eScience Center-

coördinator is een ervaren projectmanager die deel uitmaakt van het projectteam. De 

coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de engineer(s) die 

aan het project zijn toegewezen en zal - in samenwerking met de hoofdaanvrager - de 

voortgang van het project en het opleveren van de projectresultaten bewaken. 

 

Vergoedingen voor promovendi/oio-beursstudenten aan een Nederlandse universiteit 

komen niet in aanmerking voor een financiering van NWO. 

3.3 Wanneer kan aangevraagd worden 

De indiening van een aanvraag bestaat uit twee stappen: 

 

1. Indiening van vooraanmeldingen: bestaande uit een samenvatting van het voorstel 

dat de belangrijkste ideeën voor onderzoek en het projectplan beschrijft. De 

sluitingsdatum voor het indienen van de samenvattingen is 30 mei 2017, 14:00 uur 

CET. De programmacommissie zal de top twintig (bij benadering) uit de aanvragen 

selecteren. Na deze stap, wordt elke aanvrager van de geselecteerde vooraanmeldingen 

uitgenodigd voor een gesprek met het eScience Center. Dit gesprek is bedoeld om de 

ambitie van de hoofdonderzoeker en de mogelijkheden van het eScience Center ter 

ondersteuning van de uitgewerkte aanvraag op lijn te brengen. Het eScience Center kan 

geen (delen van de) aanvraag schrijven. 

2. Indiening van uitgewerkte aanvragen: bestaande uit aanvragen met gedetailleerde 

voorstellen. De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 31 

augustus 2017, 14:00 uur CET. 

 

De aanvragen kunnen worden ingediend met behulp van de ISAAC-webapplicatie. Bij het 

indienen van een aanvraag in ISAAC dienen online enkele aanvullende gegevens te worden 

ingevoerd. U dient derhalve minimaal één dag voor de uiterste datum van deze call for 

proposals te beginnen met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de 

sluitingsdatum zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

3.4 Het opstellen van de aanvraag 

 Download het aanvraagformulier van het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC of via de 

website van NWO (op de pagina subsidie voor dit programma). 

 Vul het aanvraagformulier in. 

 Sla het aanvraagformulier op als een pdf en upload dit in ISAAC. 
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3.5 Subsidievoorwaarden 

De NWO-regeling subsidies en het Akkoord bekostiging voor wetenschappelijk onderzoek 

zijn op alle aanvragen van toepassing. 

 

Toegewezen projecten dienen binnen zes maanden na de datum van toekenning van start te 

gaan. Indien het project niet binnen de genoemde periode van start is gegaan, kunnen de 

CSER-programmacommissie en het bestuur van het eScience Center besluiten om de 

subsidie in te trekken. 

 

FAIR: Onderzoekers die binnen deze call for proposals een financiering ontvangen, dienen 

de FAIR-principes toe te passen4 met betrekking tot het delen van gegevens. 

 

Open Access 

Alle wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van 

toekenningen die voortvloeien uit deze call for proposals dienen onmiddellijk (op het 

moment van publicatie) wereldwijd vrij toegankelijk te zijn (Open Access). Er zijn 

verschillende manieren voor onderzoekers om Open Access te publiceren. Een uitgebreide 

toelichting hierop vindt u op www.nwo.nl/beleid/open+science. 

 

Datamanagement 

Bij goed onderzoek hoort verantwoord datamanagement. NWO wil dat onderzoeksdata die 

voortkomen uit met publieke middelen gefinancierd onderzoek zo veel mogelijk 'vrij' en 

duurzaam beschikbaar komen voor hergebruik door andere onderzoekers. NWO wil 

bovendien het bewustzijn bij onderzoekers over het belang van verantwoord 

datamanagement vergroten. Aanvragen dienen daarom te voldoen aan het 

datamanagementprotocol van NWO. Dit protocol bestaat uit twee stappen: 

 

1. Datamanagementsparagraaf 

De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de onderzoeksaanvraag. Onderzoekers 

dienen vier vragen te beantwoorden over datamanagement binnen hun beoogde 

onderzoeksproject (zie NWO website). Hij of zij wordt dus gevraagd reeds voor aanvang van 

het onderzoek te bedenken hoe de verzamelde data geordend en gecategoriseerd moeten 

worden zodat zij vrij beschikbaar kunnen worden gesteld. Vaak zullen al bij het tot stand 

komen van de data en de analyse daarvan maatregelen getroffen moeten worden om opslag 

en deling later mogelijk te maken. Onderzoekers kunnen zelf aangeven welke 

onderzoeksdata zij voor opslag en hergebruik relevant achten. 

 

2. Datamanagementplan 

Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de datamanagementparagraaf uit te 

werken tot een datamanagementplan. Het datamanagementplan is een concrete uitwerking 

van de datamanagementparagraaf. In het plan beschrijft de onderzoeker of gebruik wordt 

gemaakt van bestaande data of een verzameling nieuwe data en hoe deze dataverzameling 

FAIR gemaakt zal worden. FAIR staat hierbij voor: Findable, Accessible, Interoperable, 

Reusable (vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar). Het plan dient bij NWO te 

worden ingediend via ISAAC binnen een maximum van 4 maanden nadat de aanvraag voor 

subsidie is gehonoreerd. NWO keurt het plan zo snel mogelijk goed. Goedkeuring van het 

datamanagementplan door NWO is een voorwaarde voor de subsidieverlening. Het plan kan 

tijdens het onderzoek worden bijgesteld. 

 

Meer informatie over het datamanagementprotocol van NWO is te vinden op: 

www.nwo.nl/datamanagement. 

                                                 

 

 

 
4 http://www.nature.com/articles/sdata201618 

http://www.nwo.nl/beleid/open+science
http://www.nwo.nl/beleid/open+science/datamanagementparagraaf
http://www.nwo.nl/datamanagement
http://www.nature.com/articles/sdata201618
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Duurzaamheid van de software 

Software van hoge kwaliteit maakt deel uit van een goed onderzoek. Het eScience Center 

wil dat de onderzoekssoftware die voortkomt uit met publieke middelen gefinancierd 

onderzoek zo veel mogelijk 'vrij' en duurzaam beschikbaar komt voor hergebruik door 

andere onderzoekers. Tevens wenst het eScience Center onder onderzoekers 

bewustwording te creëren over het belang van de duurzaamheid van software, omdat dit 

van essentieel belang is voor de juistheid en reproduceerbaarheid van wetenschappelijke 

resultaten. Aanvragen dienen daarom aan het protocol van het eScience Center ten aanzien 

van duurzaamheid van software te voldoen. Dit protocol bestaat uit twee stappen: 

 

1. Paragraaf inzake duurzaamheid van de software 

De paragraaf over duurzaamheid van de software maakt deel uit van de 

onderzoeksaanvraag. Onderzoekers moeten een aantal vragen beantwoorden over de 

duurzaamheid van de software binnen hun beoogde onderzoeksproject. Deze vragen zouden 

kunnen verwijzen naar de wijze waarop de gecreëerde onderzoekssoftware in licentie wordt 

gegeven en gepubliceerd zodat deze vrij beschikbaar wordt. Vaak dienen tijdens de 

productie van software maatregelen te worden genomen om hergebruik op de lange 

termijn, ook nadat het project is afgerond, mogelijk te maken. Onderzoekers kunnen zelf 

aangeven welke onderzoekssoftware zij voor publicatie en hergebruik relevant achten. 

 

2. Plan inzake duurzaamheid van de software 

Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de paragraaf inzake duurzaamheid 

van de software uit te werken tot een plan inzake duurzaamheid van de software. De 

eScience research engineers kunnen hulp bieden bij het schrijven van dit plan. Het plan 

dient via e-mail bij het eScience Center te worden ingediend binnen een maximum van 4 

maanden nadat de aanvraag voor subsidie is gehonoreerd. Het eScience Center keurt het 

plan zo snel mogelijk goed. Goedkeuring van het plan inzake duurzaamheid van de software 

door eScience Center is een voorwaarde voor de subsidieverlening. Het plan kan tijdens het 

onderzoeksproject worden bijgesteld. 

3.6 Het indienen van een aanvraag 

Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagsysteem ISAAC. 

Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

 

Een hoofdaanvrager is verplicht zijn of haar aanvraag via zijn of haar eigen ISAAC-account 

in te dienen. Indien de hoofdaanvrager nog geen ISAAC-account heeft, dient hij of zij het 

account minimaal een dag voor indiening van de aanvraag aan te maken om eventuele 

aanmeldproblemen op tijd te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een account 

bij NWO heeft, hoeft hij of zij geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in 

te dienen. 

 

Bij het indienen van een aanvraag in ISAAC dienen online enkele aanvullende gegevens te 

worden ingevoerd. U dient derhalve minimaal één dag voor de uiterste datum van deze call 

for proposals te beginnen met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de 

sluitingsdatum zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

 

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC 

helpdesk, zie sectie 5.1.2. 
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4 Beoordelingsprocedure 

4.1 Procedure 

De beoordelingsprocedure bestaat uit de volgende stappen: 

 

 Alle in deze call geïnteresseerde aanvragers beschikken over de mogelijkheid om deel te 

nemen aan een informatie-evenement om kennis te maken met eScience Center (zie 

pagina 10); 

 Na indiening van de vooraanmeldingen, worden alle aanvragen beoordeeld en 

gerangschikt door de programmacommissie (PC) die bestaat uit deskundigen op het 

gebied van de computational sciences, energieonderzoek en eScience. De 

vooraanmeldingen zullen worden beoordeeld op basis van de in paragraaf 4.2 

genoemde criteria zonder gebruik te maken van rangschikking door externe referenten. 

Dit resulteert in een selectie van circa twintig vooraanmeldingen. 

 De aanvragers van de geselecteerde vooraanmeldingen zullen een gesprek hebben met 

het eScience Center om de eScience-impact van hun aanvragen te bespreken en zullen 

worden uitgenodigd om een uitgewerkte aanvraag in te dienen waarin het advies van 

het eScience Center is opgenomen; 

 Na indiening van de uitgewerkte aanvragen, zullen de aanvragen naar externe 

referenten worden gestuurd. Deze externe referenten zijn onafhankelijke internationale 

experts uit het relevante wetenschappelijke en/of technologische veld. Tevens 

beoordeelt het eScience Center de uitgewerkte aanvragen op de eScience-impact (zie 

criteria 4, paragraaf 4.2); 

 De aanvragers zullen worden uitgenodigd om een schriftelijke reactie (weerwoord) op 

het beoordelingsrapport van de externe referenten in te dienen; 

 Op basis van het beoordelingsrapport van de externe referenten, het weerwoord van de 

aanvrager en de beoordeling op de eScience-impact, zal de programmacommissie een 

definitieve rangschikking van de projectaanvragen opstellen. Uit de aanvragen zal een 

top acht aan projecten voor subsidie worden geselecteerd. 

 

Onderstaande afbeelding toont de stappen in de selectieprocedure en de bijbehorende 

deadlines. 
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Informatie-evenement eScience Center 

Om alle geïnteresseerde aanvragers in staat te stellen kennis te maken met de aanpak en 

structuur van het eScience Center, de rol van de eScience Research Engineers, en met de 

technologieën die door het eScience Center worden geïmplementeerd en toegepast, wordt 

op 13 april 2017 door het eScience Center een informatie-evenement georganiseerd 

(Science Park 140, Amsterdam). 

 

De aanwezigheid van ten minste één lid van het team bij dit informatie-evenement wordt 

sterk aanbevolen, maar is niet verplicht. 

 

Programmacommissie 

De programmacommissie bestaat uit onafhankelijke en autonome experts binnen de 

discipline computational sciences, energieonderzoek en eScience. De belangrijkste taak van 

de beoordelingscommissie is het beoordelen en rangschikken van de vooraanmeldingen, het 

evalueren van de uitgewerkte aanvragen op basis van de peer-reviews en de weerwoorden 

en het opstellen van een definitieve rangschikking van de uitgewerkte aanvragen. Op basis 

van hun rangschikking, geeft de programmacommissie een advies aan het bestuursorgaan. 

Dit bestuursorgaan, vertegenwoordigd door de CSER-stuurgroep en het eScience Center-

bestuur ten aanzien van de toekenning en afwijzing van de voorstellen van de aanvragen, 

neemt vervolgens een besluit. Voor deze gezamenlijke call, wordt de CSER-

programmacommissie versterkt met twee extra leden voor de beoordeling van de eScience-

componenten van de aanvragen. 

  

15 maart 2017 call for proposals open 

13 april 2017 informatie-event van eScience Center 

30 mei 2017 deadline vooraanmeldingen 

juni 2017 

voorselectie van circa 20 

vooraanmeldingen door de 
programmacommissie 

30 juni 2017 
aanvragers ontvangen de resultaten van 
de voorselectie 

juli-augustus 2017 

voorbereiding van de uitgewerkte 
aanvragen door de geselecteerde 
aanvragers en gesprek met het eScience 
Center 

31 augustus 2017 deadline uitgewerkte aanvragen 

augustus-oktober 
2017 

beoordeling van de uitgewerkte 
aanvragen door externe referenten en 
het eScience Center 

1-8 november 
weerwoord van aanvragers;  
deadline 8 november 2017 

23 november 2017 
deadline selectie van top acht aanvragen 
door de programmacommissie  

december 2017 
formeel besluit toekenning van subsidie 
door bestuursorganen van CSER en van 
eScience Center 
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4.2 Criteria 

De aanvragen worden door de programmacommissie en het eScience Center getoetst aan 

de hand van de volgende criteria: 

 

1. Wetenschappelijke kwaliteit: 

 Zijn de doelstellingen wetenschappelijk juist en uitdagend? 

 Zit er voldoende wetenschappelijke samenhang in het project? 

 Is deze groep in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan de internationale 

expertise op dit gebied? 

 Is de onderzoeksmethode effectief en efficiënt? 

 Zijn de aanvragers voldoende op de hoogte van bestaand onderzoek op dit gebied? 

2. Innovatieve aspecten: 

 Zijn de wetenschappelijke doelstellingen vernieuwend? 

 Is de voorgestelde computationele methode voldoende uitdagend en/of innovatief? 

3. Relevantie en urgentie voor het oplossen van het energieprobleem: 

 Past de aanvraag binnen de doelstellingen en doelen van een of meer 

innovatiecontracten van de topsectoren Energie en/of Chemie? 

 Is of zijn het vraagstuk/de vraagstukken die binnen de projectaanvraag worden 

aangepakt relevant voor deze doelstellingen en doelen? 

4. eScience-impact: 

 de eScience-technologieën (bijvoorbeeld software voor data-analyse, 

datamanagement, efficiënte computing) die worden onderzocht en ontwikkeld 

dienen geavanceerd en passend te zijn, hetgeen betekent dat alle (bestaande) 

alternatieve technologieën niet beter van dienst zouden kunnen zijn in het oplossen 

van de geïdentificeerde discipline-gedreven onderzoeksvragen of zouden kunnen 

leiden naar significantere wetenschappelijke doorbraken; 

 de aanvragers dienen enig bewustzijn van de state-of-the-art alternatieve 

(relevante) eScience-technologieën te tonen; 

 in de aanvraag moet worden aangegeven hoe de beoogde technologie en methoden 

gebruikt kunnen buiten het (de) veld(en) van de geselecteerde discipline, ook na 

afronding van het project; 

 de voorgestelde oplossingen en (software) deliverables moeten open source/open 

access zijn en het gebruik en/of de interpretatie door andere onderzoekers 

toestaan; 

 in de aanvraag moet worden aangegeven hoe het project andere samenwerkingen 

creëert in wetenschap, industrie of beide; opname van concrete 

commitmentbrieven van dergelijke voorziene partners wordt positief beschouwd, 

maar is niet verplicht; 

 in de aanvraag moet worden aangegeven hoe onderhoud en duurzaamheid van de 

projectresultaten zullen worden beveiligd en beheerd, bij voorkeur middels een 

bijdrage aan het eStep-technologieplatform (bijlage 6.1) van het eScience Center; 

 onderzoek is complementair met het eScience- en datascience-deel van het project; 

 geschiktheid van de gevraagde toegang tot e-Infrastructuur (bijlage 6.2) (indien 

van toepassing). 

 

De eerste drie criteria richten zich op de wetenschappelijke excellentie, de laatste zijn 

gericht op de eScience-impact. Het relatieve gewicht is 60% voor wetenschappelijke 

excellentie en 40% voor eScience-impact. 
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 

5.1.1 Specifieke vragen 

Voor specifieke vragen over het CSER-programma en de gezamenlijke call van CSER en 

eScience, neemt u contact op met: 

Dr. Maria Sovago 

Tel.: 030 600 2368 

E-mail: m.sovago@nwo.nl 

 

Indien u specifieke vragen hebt wat betreft eScience met betrekking tot deze call of vragen 

over het eScience Center, neem dan contact op met: 

Prof. dr. Wilco Hazeleger, Directeur eScience Center 

Tel.: 020 460 4770 

E-mail: adah@esciencecenter.nl 

 

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC 

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC 

helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De 

ISAAC helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op 

telefoonnummer 020 346 7179. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via 

isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie. 

5.2 Overige informatie 

Houd er rekening mee dat het open acces-beleid van NWO op 1 december 2015 is 

bijgewerkt. Meer informatie vindt u op www.nwo.nl. 

mailto:m.sovago@nwo.nl
mailto:adah@esciencecenter.nl
http://www.nwo.nl/


 

6 Bijlage(n) 
 

6.1 Het eScience Technology Platform (eSTEP) 

Het eScience Technology Platform (eStep)5, ontwikkeld door het eScience Center, vormt de 

kern van de eScience-competenties van het eScience Center. Het vormt een generiek en 

overkoepelend platform, dat software, kennis en eScience-onderzoek bevat. 'Generiek en 

overkoepelend' betekent dat alle eStep-componenten in een bredere context dan alleen een 

enkel project kunnen worden toegepast. De componenten moeten ondersteuning bieden aan 

meerdere onderzoeksinspanningen, een volledige wetenschappelijke discipline of zelfs 

meerdere disciplines. Van alle projecten die in samenwerking met het eScience Center 

worden uitgevoerd, wordt verwacht dat deze een bijdrage leveren aan eStep. 

 

Een van de belangrijkste doelstellingen van eStep is het scouten, adopteren, bestuderen, 

ontwikkelen, integreren en beschikbaar maken van een uitgebreide en stabiele reeks 

geavanceerde wetenschappelijke softwaretechnologieën. Dit kan zijn in de vorm van 

algoritmen, het berekenen van kernels, interfaces, bibliotheken, wetenschappelijke workflows 

en applicaties. Op deze manier helpt eStep grote verzamelingen data te beheren en 

geavanceerde computerinfrastructuren, opslagfaciliteiten, high-speednetwerken, visualisatie-

apparatuur met een hoge resolutie en instrumenten te gebruiken. 

 

eStep richt zich expliciet op de bevordering van uitwisseling en hergebruik van best practices 

en de voorkoming van versnippering en overlapping. De eStep-softwarebasis is de faciliteit 

van het eScience Center voor het beheer en de verspreiding van software en workflows die 

worden ingezet in het projectportfolio, naast ondersteunende documentatie, demonstraties 

en trainingsmiddelen. Alle eScience Center Research Engineers leveren een bijdrage aan 

eStep door generalisatie van de technologieën die in hun projecten zijn gebouwd. 

 

eStep bevat software die door eScience Center zelf is ontwikkeld, maar ook extern 

ontwikkelde software die we hergebruiken en waarmee we ervaring hebben in de toepassing 

ervan op uitdagende wetenschappelijke problemen. Dit stelt het eScience Center in staat om 

wetenschappers geïntegreerde turnkey-oplossingen te bieden, ongeacht of de software intern 

of extern is ontwikkeld. Een belangrijke gedachte achter eStep is om over - soms 

domeinspecifieke - oplossingen van hoog niveau te beschikken bovenop de generieke 

bibliotheken van laag niveau en zo het hergebruik van software te maximaliseren. 

 

Er moet hierbij benadrukt worden dat de technologische ontwikkelingen die door en met het 

eScience Center zijn ondernomen niet gericht zijn op het realiseren van voordelen voor het 

eScience Center zelf. Alle ontwikkelingen worden uitgevoerd zijn ter ondersteuning van de 

                                                 

 

 

 
5 Zie ook: www.esciencecenter.nl/technology/ en estep.esciencecenter.nl. 

http://www.esciencecenter.nl/technology
http://www.estep.esciencecenter.nl/


 

wetenschappelijke doelstellingen van het onderzoeksproject, met de aanvullende focus om 

zoveel mogelijk - nu en in de toekomst – ook andere onderzoeksgemeenschappen te dienen. 

6.2 De Nederlandse Nationale e-Infrastructuur 

In deze call for proposals wordt alle aanvragers gevraagd om de e-Infrastructuurbehoeften 

van het project aan te geven in termen van rekenuren, dataopslagcapaciteit, 

lichtpadconnectiveit of anders. Er wordt een 'use-or-explain'-beleid toegepast, hetgeen 

betekent dat: 

 

 projecten zonder e-Infrastructuurbehoeften wordt gevraagd een korte toelichting te 

geven; 

 van projecten met duidelijke e-Infrastructuurbehoeften wordt verwacht dat deze 

hardwareresources en -diensten kiezen als onderdeel van de Nederlandse Nationale e-

Infrastructuur als eerste optie, en om de verwachte omvang van het gebruik aan te 

geven; 

 projecten met duidelijke e-Infrastructuurbehoeften die zich richten op het gebruik van 

internationale (bijvoorbeeld PRACE, XSEDE, et cetera) of commerciële (bijvoorbeeld 

web, cloud, et cetera) hardware en diensten daarentegen zijn verplicht om een korte 

toelichting te geven. 

 

De Nederlandse Nationale e-Infrastructuur 

In deze oproep, wordt de Nederlandse Nationale e-Infrastructuur als volgt gedefinieerd: 

 

alle publiekelijk gefinancierde hardwareresources (bijvoorbeeld computers, data, 

visualisatie, netwerken, et cetera) en direct daaraan verbonden ondersteunende diensten 

(mensen, software), die zijn opgezet en worden onderhouden ter ondersteuning van 

publiekelijk gefinancierd onderzoek in Nederland, en ter beschikking worden gesteld aan 

ofwel alle of een geselecteerde subset van alle onderzoekers van onder andere Nederlandse 

universiteiten en onderzoeksinstellingen die zijn aangesloten bij NWO of KNAW. 

 

De definitie maakt onderscheid tussen hardwareresources en -diensten die beschikbaar 

worden gesteld aan alle onderzoekers in Nederland (categorie I) en die resources en 

diensten die beschikbaar worden gesteld aan een geselecteerde subset (Categorie II). De 

Categorie I e-Infrastructuur, zoals hieronder uiteengezet, wordt gevormd door de 

hardwareresources en diensten die worden geleverd en onderhouden door SURFsara, 

SURFnet, DANS, en - deels - ook door Nikhef en RUG-CIT. 

 

De Categorie II e-Infrastructuur wordt gevormd door alle andere hardwareresources en -

diensten die toegankelijk zijn voor een geselecteerde groep onderzoekers op grond van 

thematische of geografische criteria. Voorbeelden van dergelijke infrastructuren zijn onder 

meer het Life Science Grid (LSG), de Distributed ASCI Supercomputer (DAS), en de vele 

stand-alone lokale voorzieningen aan verschillende universiteiten (bijvoorbeeld het 

Peregrine-cluster (RUG-CIT), de GPFS data storage-faciliteiten (Target), het WUR HPC 

Cluster (Wageningen), et cetera). 

 

  



 

Overzicht: Categorie I e-Infrastructuur 

Hoewel het onmogelijk is om een compleet overzicht te bieden van alle middelen die deel 

uitmaken van de Nederlandse Nationale e-Infrastructuur in de tekst van deze call, biedt de 

volgende lijst toegang tot het merendeel van de middelen en diensten van de Categorie I 

e-Infrastructuur. Voor meer informatie wordt aangeraden om rechtstreeks contact op te 

nemen met de organisaties en instellingen die verantwoordelijk zijn voor deze bronnen, in 

het bijzonder SURF: https://www.surf.nl/en/contact.html. 

Rekenkracht: middelen en diensten 

 Cartesius: Nationale supercomputer voor maximale performance 

https://userinfo.surfsara.nl/systems/cartesius 

 HPC Cloud: Uw eigen rekeninfrastructuur volledig onder controle 

https://www.surf.nl/en/services-and-products/hpc-cloud/index.html 

 Grid: Gedistribueerd computersysteem voor snelle verwerking van omvangrijke 

datasets 

https://www.surf.nl/en/services-and-products/grid/index.html 

 Hadoop-cluster: Bigdata-verwerking en -analyse 

https://www.surf.nl/en/services-and-products/big-data-services/index.html 

 

Databronnen en -diensten 

 BeeHub: Grote hoeveelheden onderzoeksdata eenvoudig opslaan en delen 

https://www.surf.nl/en/services-and-products/beehub/index.html 

 Data Archive: Veilige en langdurige opslag van onderzoeksdata op tape 

https://www.surf.nl/en/services-and-products/data-archive/index.html 

 DataverseNL: Onderzoeksdata online opslaan, delen en registreren 

http://www.dans.knaw.nl/en/about/services/archiving-and-reusing-data/DateverseNL 

 EENVOUDIG: Onderzoeksdata online archiveren, deponeren en downloaden 

http://www.dans.knaw.nl/en/about/services/archiving-and-reusing-data/easy 

 

Netwerkbronnen en diensten 

 SURFlichtpaden: Ultrasnelle verbindingen met hoge capaciteit 

https://www.surf.nl/en/services-and-products/surflichtpaden/index.html 

 

Cloud- en samenwerkingsbronnen en diensten 

 SURFconext: Online samenwerking en diensten binnen één omgeving 

https://www.surf.nl/en/services-and-products/surfconext/index.html 

 SURFdrive: Persoonlijke en veilige cloudopslag-, synchroniscatie en delen 

https://www.surf.nl/en/services-and-products/surfdrive/surfdrive.html 

 

Visualisatie-bronnen en diensten 

 Visualisatie op afstand: visualiseer grote datasets op uw desktop 

https://www.surf.nl/en/services-and-products/visualisation/index.html 

 Collaboratorium: Geavanceerde presentatie- en visualisatiemiddelen 

https://www.surf.nl/en/services-and-products/collaboratorium/index.html 

 

SURF 

Voor een volledig overzicht van alle Category I-services die door SURF worden geleverd, zie: 

https://www.surf.nl/en/services-and-products 

 

DANS 

Voor een volledig overzicht van alle Category I-services die door DANS worden geleverd, zie: 

http://www.dans.knaw.nl/en/about/services 
  

https://www.surf.nl/en/contact.html
https://userinfo.surfsara.nl/systems/cartesius
https://www.surf.nl/en/services-and-products/hpc-cloud/index.html
https://www.surf.nl/en/services-and-products/grid/index.html
https://www.surf.nl/en/services-and-products/big-data-services/index.html
https://www.surf.nl/en/services-and-products/beehub/index.html
https://www.surf.nl/en/services-and-products/data-archive/index.html
http://www.dans.knaw.nl/en/about/services/archiving-and-reusing-data/DateverseNL
http://www.dans.knaw.nl/en/about/services/archiving-and-reusing-data/easy
https://www.surf.nl/en/services-and-products/surflichtpaden/index.html
https://www.surf.nl/en/services-and-products/surfconext/index.html
https://www.surf.nl/en/services-and-products/surfdrive/surfdrive.html
https://www.surf.nl/en/services-and-products/visualisation/index.html
https://www.surf.nl/en/services-and-products/collaboratorium/index.html
https://www.surf.nl/en/services-and-products
http://www.dans.knaw.nl/en/about/services


 

6.3 eScience Center: technologische kerncompetenties 

Vandaag de dag omvatten de technologische kerncompetenties van het eScience Center 

onder meer: 

 

Geoptimaliseerde data-handling 

Dit expertisegebied omvat: 

 realtime data-analyse 

 database-optimalisatie 

 data-interoperabiliteit 

 combineren van gestructureerde en ongestructureerde data 

 

Toegang tot en analyse van omvangrijke en snel gegenereerde data 

Wetenschappelijke gegevens worden met een enorme snelheid en overvloed gegenereerd 

dankzij de miniaturisatie en parallellisatie van experimenten, de inzet van (externe) 

sensoren en de digitalisering van experimentele praktijken. In het internettijdperk, kunnen 

gegevens zo snel als ze worden gegenereerd, worden gedeeld, en bieden gelijktijdige 

collaboratieve wetenschap en kennisdeling. 

De ontwikkeling en toepassing van methoden om wetenschapper in staat te stellen toegang 

te hebben tot omvangrijke en snel gegenereerde data en deze te analyseren, van 

radiotelescopen tot social media, worden van steeds groter algemeen belang. 

 

Voorbeeld: sensornetwerken 

Een specifiek gebied van geoptimaliseerde data-handling waarin we deskundige kennis 

ontwikkelen is het beheer en de analyse van sensornetwerksystemen. We worden omringd 

door steeds complexer wordende reeksen van steeds geavanceerdere, in veel gevallen 

gedistribueerde, sensornetwerken die een aantal dynamische processen controleren. 

Sensornetwerken worden gebruikt voor bewaking van klimaatcontrole, verkeersstromen, 

menselijke fysiologie en gezondheid, detectie van noodsituaties (brand etc.), structurele 

gezondheid van gebouwen, voertuigtelemetrie en beheersing van machineprocessen. 

Tegelijkertijd genereren nieuwe wetenschappelijke instrumenten steeds stromen aan 

sensordata. De wetenschap is, om sensornetwerken te beheren en analyseren, afhankelijk 

van disciplines zoals draadloze communicatie, protocollen, signaalverwerking, embedded 

systemen, analyse van streamed data, gedistribueerde algoritmen en datamanagement. 

In projecten zoals Summer in the City en Beyond the Data Explosion ontwikkelen we kennis 

en software om de uitdagingen van sensornetwerksystemen aan te pakken. 

 

Big Data-analyse 

Dit expertisegebied omvat: 

 verkenning van data 

 analyse 

 datamining 

 machinaal/automatisch leren 

 tekstanalyse 

 natuurlijke taalverwerking 

 statistiek en visualisatie 

 
  

https://www.esciencecenter.nl/project/summer-in-the-city
http://project/beyond-the-data-explosion


 

Identificatie van patronen en relaties 

Gestructureerde en ongestructureerde data. Van data naar informatie naar kennis 

naar inzicht. De uitdagingen van hedendaags onderzoek vragen om robuuste en 

betrouwbare methoden om patronen en relaties binnen de – maar verstopt in de - 

grote hoeveelheden uiteenlopende gegevens te identificeren. 

Dankzij de eScience-benaderingen kunnen onderzoekers bronnen van relevante 

informatie herkennen, ruwe data voorbereiden, statische tools gebruiken, zinvolle 

informatie extraheren, mogelijke problemen herkennen en visualisaties creëren om 

hun bevindingen te communiceren. 

Met de toepassing van statistieken en toegepaste wiskunde als basis, zijn het 

gebruik van data-analyse en visualisatie algemene eisen voor veel wetenschappers. 

De combinatie van 'big data' met theorie en conceptuele modellen stelt 

wetenschappers in staat om de rijkdom aan gegevens te structureren en vaardige 

prognoses te bieden. 

 

Voorbeeld: Natuurlijke taalverwerking 

Bronnen van natuurlijke menselijke taal, zoals e-mailberichten, webpagina's, 

tweets, productomschrijvingen, krantenartikelen, social media en wetenschappelijke 

artikelen vormen een centraal kenmerk van de zogenaamde Big Data-explosie. 

Binnen deze verschillende media bevindt zich een schat aan informatie, verbanden, 

patronen en verborgen kennis met een academische, sociale en commerciële 

waarde. Wanneer hieraan het volume aan gedigitaliseerde historische documenten 

en teksten, in duizenden talen, formaten en variëteiten wordt toegevoegd, wordt de 

mogelijkheid om nieuwe inzichten te ontsluiten bijna onbegrensd maar tegelijkertijd 

immens ingewikkeld en uitdagend. 

De wetenschap van het analyseren van de menselijke taal wordt natuurlijke 

taalverwerking genoemd; de toepassingen ervan maken nu al deel uit van ons 

dagelijks leven. Spelling- en grammaticale correcties in tekstverwerkers, 

vertaaltools op het web, detectie van spam via e-mail en automatische 

beantwoording van vragen zijn allemaal vormen van natuurlijke taalverwerking. 

In geesteswetenschappelijk onderzoek (onze focus voor toepassingen van 

natuurlijke taalverwerking) doen zich een aantal nieuwere uitdagingen op dit gebied 

voor. Deze omvatten het detecteren van de mening van mensen (sentiment-

analyse), het produceren van leesbare samenvattingen van de geselecteerde 

teksten, het identificeren van de relaties tussen genoemde discourse-structuur van 

verbonden tekst, het identificeren van de relaties tussen genoemde entiteiten en 

het selecteren van de juiste betekenis van woorden die intrinsiek meerdere 

betekenissen hebben. 

 

Efficiënte Computing 

Dit expertisegebied omvat: 

 high-performance en distributed computing (bijvoorbeeld: GRID, Cloud) 

 heterogene computing 

 efficiënte algoritmen 

 accelerator hardware (bijvoorbeeld: GPU's) 

 green computing 

 

Optimalisatie voor hardwareperformance 

Wanneer computerarchitecturen en chipdesigns aanzienlijk veranderen - iets dat 

regelmatig gebeurt - zijn er nieuwe algoritmen nodig om deze ontwikkelingen op 

hun prestatievoordelen te benutten. 

Naarmate de ambitie van disciplinewetenschappers groeit, in aanvulling op de groei 

van de gegevens die ze analyseren, groeit ook de behoefte om efficiënt gebruik van 

IT-middelen te waarborgen. 

Code kan worden geoptimaliseerd voor prestaties en draaien op de meest geschikte 

machine, waaronder accelerator hardware, met een minimaal energieverbruik. 

 

Voorbeeld: Gedistribueerde en heterogene computing 



 

Ondanks de snelle groei van de rekenkracht, blijven de datagroei en de ambitie van 

domeinwetenschappers sneller groeien. Rekenkracht blijft dus een belangrijk 

element dat ons verplicht stelt om nieuwere en efficiëntere manieren om dit 

onderdeel van de e-Infrastructuur te gebruiken, te vinden. 

Bij het uitvoeren van een grote berekening (bijvoorbeeld simulaties of 

signaalverwerking) zou moeten worden onthouden dat sommige codes het best op 

een supercomputer draaien en andere het best op een cluster; voor sommige 

modellen zijn accelerators als GPU's het efficiëntst, enz. enz. 

Wij ontwikkelen gedistribueerde en heterogene computingmethoden waarmee 

individuele onderdelen van grote parallelle applicaties kunnen worden ingezet op de 

resource met de beste eigenschappen (performance, energie, financieel) voor dat 

specifieke probleem. De toepassing van gedistribueerde en heterogene computing is 

cruciaal geweest in projecten voor pointcloudprocessing, digitaal forensisch 

onderzoek, astrofysica en klimaatsimulaties. 
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