
• De auteur vraagt vóór het indienen van het artikel bij een uitgever 
een reservering aan voor vergoeding van de open access kosten bij 
openaccess@hva.nl. Dit kan eenmaal per jaar.

• Er is geen andere financier (bijvoorbeeld: SAE/RAAK, NWO, EC) bij 
het onderzoeksproject betrokken die de kosten van de publicatie 
vergoedt.

• Het tijdschrift moet opgenomen zijn in de Directory of Open Access 
Journals (doaj.org).

• De corresponderende auteur van de publicatie vermeldt in de 
affiliatie duidelijk de ‘Hogeschool van Amsterdam’ of ‘Amsterdam 
University of Applied Sciences’.

• De auteur garandeert duurzame toegang door de open access 
publicaties in Pure te uploaden.

• Er is nog voldoende financiering in het fonds of de deposito’s.

SPRINGEROPEN
Binnen het HvA netwerk worden auteurs 
automatisch herkend; gebruik buiten 
het HvA netwerk de VPN of selecteer 
‘Amsterdam University of Applied Sciences 
(AUAS)’ in de drop-down lijst.

PLOS
Ga in de ‘Institutional Fee Support section’ 
naar de ‘editorial manager tool’ en selecteer 
‘Amsterdam University of Applied Sciences 
(AUAS)’ in de drop-down lijst.

PEERJ
Binnen het HvA netwerk verschijnt er 
automatisch een pop up window; gebruik 
buiten het HvA netwerk de VPN. Klik in 
deze pop up window op de knop ‘See if 
you qualify‘.

FRONTIERS
Selecteer bij het aanbieden van het 
manuscript aan Frontiers ‘Amsterdam 
University of Applied Sciences (AUAS)’ in de 
drop-down lijst.

BIOMED CENTRAL
Binnen het HvA netwerk worden auteurs 
automatisch herkend; gebruik buiten 
het HvA netwerk de VPN of selecteer 
‘Amsterdam University of Applied Sciences 
(AUAS)’ in de drop-down lijst.

OVERIGE OPEN ACCESS 
TIJDSCHRIFTEN
Voor overige open access tijdschriften 
in de Directory of Open Access Journals 
geldt dat de auteur voor het aanbieden 
van het manuscript een reservering vraagt 
bij het HvA Open Access Fonds. Dit is 
noodzakelijk om te voorkomen dat de 
auteur achteraf voor verrassingen komt te 
staan. Indien het fonds is uitgeput en er 
geen financiering meer is, dient de auteur 
zelf zorg te dragen voor de financiering 
van de publicatie. Een reservering kan 
aangevraagd worden door een e-mail te 
sturen naar: openaccess@hva.nl.

VOORWAARDENFINANCIERING
Middels het HvA Open Access Fonds kunnen 
de kosten voor open access publiceren in 
peer reviewed tijdschriften worden vergoed. 
Het betreffende tijdschrift moet echter 
wel vermeld staan in de Directory of Open 
Access Journals.

Met de uitgevers Frontiers, PLoS, PeerJ, 
SpringerOpen en BioMed Central 
zijn overeenkomsten gesloten zodat 
medewerkers gebruik kunnen maken van 
HvA deposito’s bij deze uitgevers. 

Vragen? Neem contact op met het  
open-accessteam via openaccess@hva.nl.

Voor meer informatie kijk op www.hva.nl/publiceren.

OPEN ACCESS PUBLICEREN
OPEN ACCESS PUBLICEREN BIJ EEN UITGEVER
MET BEHULP VAN HET HVA OPEN ACCESS FONDS
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