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informatie voor
KNAW-onderzoekers

open access en digitale duurzaamheid
Deze folder beschrijft het KNAW-beleid voor open access en digitale
duurzaamheid. De folder is bestemd voor de medewerkers van de
KNAW-instituten.

De KNAW vraagt haar onderzoekers om:
• publicaties open access uit te brengen;
• onderzoeksdata duurzaam op te slaan en open access toegankelijk
te maken;
• in elk onderzoeksplan een korte dataparagraaf op te nemen.

De KNAW verwacht van ieder instituut:
• dat het een datanotitie heeft;
• dat het jaarlijks een rapportage verzorgt over de voortgang en de resultaten van open access en digitale duurzaamheid bij dat instituut.
Begrippen
• open access: gratis en onbeperkt toegang tot digitale informatie.
• digitale duurzaamheid: het zodanig bewaren en beschikbaar stellen van
digitale informatie dat deze in de toekomst gebruikt kan worden.
• publicaties: onderzoeksresultaten, zoals artikelen, boeken, proefschriften
of rapporten.
• onderzoeksdata: bronnen voor onderzoek zoals teksten, meetgegevens,
audio- en videobestanden of databases.
• repository: digitale bewaarplaats voor publicaties en data.
• datanotitie: een document dat beschrijft hoe een KNAW-instituut uitvoering geeft aan (en eventueel gemotiveerd afwijkt van) het KNAW-beleid
voor open access en digitale duurzaamheid van onderzoeksdata, zoals beschreven in deze flyer (dat kan per instituut anders zijn). Er staat bijvoorbeeld in welke soorten data (ruw, bewerkt, geanalyseerd, ...) opgeslagen
behoren te worden.
• dataparagraaf: een paragraaf in een onderzoeksplan die beschrijft hoe
geanticipeerd wordt op hergebruik bij het produceren en verzamelen van
data voor dat project.

KNAW-beleid voor open access en digitale duurzaamheid
Publicaties
Samenvatting Alle KNAW-publicaties worden in de
KNAW-publicatierepository geplaatst. De
publicaties worden binnen zes maanden
na publicatie voor iedereen toegankelijk.
Voor de humanities en social sciences geldt
een termijn van twaalf maanden.

Wat
duurzaam
opslaan?

De uitgeversversie van elke publicatie. Als
de finale auteursversie eerder open access
beschikbaar mag komen, dan ook deze
versie.

Onderzoeksdata
Alle KNAW-onderzoeksdata worden
duurzaam opgeslagen en voor iedereen
toegankelijk gemaakt, tenzij in de
datanotitie staat dat dit niet hoeft. Dat
gebeurt binnen achttien maanden na
afloop van het onderzoek.

Alle onderzoeksdata, tenzij in de
datanotitie staat dat dit niet hoeft (bijv. in
verband met privacy).

Waar
duurzaam
opslaan?

In de KNAW-publicatierepository.

Wanneer in
repository?

Bij voorkeur direct na acceptatie van
de publicatie, uiterlijk op de officiële
verschijningsdatum.

Bij voorkeur direct, uiterlijk bij afronding
van het onderzoek.

Bij voorkeur direct na acceptatie. Een
embargo van maximaal zes maanden na
publicatie is mogelijk, voor de humanities
en social sciences maximaal twaalf
maanden. Een langere termijn kan alleen
met instemming van de instituutsdirectie.

Bij voorkeur direct na deponeren. Een
embargo van maximaal achttien maanden
na afloop van het onderzoek is mogelijk.

Wat open
access?

Wanneer
open access?

Metadata
Blokkeren
toegang

In een datarepository die voldoet aan
algemeen geaccepteerde standaarden,
zoals het Data Seal of Approval.

Alle onderzoeksdata, tenzij de datanotitie
Binnen de KNAW: alle publicaties.
Buiten de KNAW: alle publicaties, tenzij de een uitzondering bepaalt.
uitgever niet akkoord gaat met open access
(de onderzoeker bewaart correspondentie
hierover).

Alle metadata worden toegankelijk.

Alle metadata worden toegankelijk, tenzij
de datanotitie een uitzondering bepaalt.

Publicaties of data waarvan de openbaarheid betwist wordt, kunnen door de
repositorybeheerder snel niet-toegankelijk gemaakt worden.

Tips
• Plaatsing van publicaties of data in een repository betekent niet automatisch dat deze ook
open access toegankelijk zijn: dit kan aangegeven worden bij het uploaden.
• RoMEO is een website waarop te vinden is wat de embargotermijn is van de uitgeversversie of de finale auteursversie van een artikel (‘finale auteursversie’ heet in RoMEO ‘postprint’).
• Een instituutsdirectie kan besluiten om een boek dat in de publicatierepository staat nooit
buiten de KNAW toegankelijk te laten zijn (dus ook niet met de ‘request a copy’-knop).
• Op het KNAW-intranet staat meer informatie over het KNAW-beleid voor open access en
digitale duurzaamheid, zoals een format voor de dataparagraaf en een format voor de
datanotitie.

Voor meer informatie
• zie het KNAW-intranet;
• raadpleeg de contactpersoon bij je eigen instituut;
• raadpleeg Rik Janssen, beleidsadviseur.

Weblinks
• RoMEO: http://www.sherpa.ac.uk/romeo
• KNAW-publicatierepository: https://pure.knaw.nl
• Data Seal of Approval: http://www.datasealofapproval.org
• Open access en digitale duurzaamheid op het KNAW-intranet:
https://intranet.knaw.nl/openaccess
• Open access en digitale duurzaamheid op de KNAW-website:
http:// www.knaw.nl/openaccess
• Contactpersonen open access en digitale duurzaamheid per instituut:
https://intranet.knaw.nl/oa-contactpersonen
• E-mailadres Rik Janssen: rik.janssen@knaw.nl

