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APC Article Processing Charges. Een vergoeding, betaald aan een 
uitgever voor het open access maken van een artikel. De 
vergoeding kan worden gevraagd voor een artikel in een open 
access of een hybride tijdschrift.  
 

Corresponding 
author 

Voor de uitgever is de corresponderende auteur degene die 
het artikel indient. Dit is dus één auteur per artikel.  
 

Creative commons Met een Creative Commons licentie behoudt de auteur alle 
rechten, maar geef hij/zij aan anderen toestemming om 
zijn/haar werk te verspreiden, te delen met anderen of om het 
werk te bewerken.  
Zie de website: https://creativecommons.nl/  
 

Deponeren Plaatsen van het bestand van de publicatie in een repository 
(zoals PURE). 
 

DOAB Directory of Open Access Books. Website met overzicht van 
boeken die open access toegankelijk zijn en een 
kwaliteitscontrole hebben gehad (peer reviewed): Zie de 
website: https://www.doabooks.org/  
 

DOAJ Directory of Open Access Journals. Overzicht van open access 
tijdschriften die bovendien een kwaliteitscontrole hebben 
ondergaan (peer review). Zie de website: https://doaj.org/  
 

Double dipping Situatie waarbij een uitgever van een tijdschrift een vergoeding 
vraagt voor het open access publiceren van een artikel 
bovenop de normale abonnementsprijs. Hierdoor betaalt een 
hoger onderwijsinstelling in feite twee keer voor hetzelfde: de 
abonnementsprijs van het tijdschrift en de open access 
publicatie van een artikel uit het tijdschrift. 
 Zie ook: Hybride tijdschrift 
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Hybride tijdschrift Hybride tijdschriften zijn traditionele tijdschriften op basis van 
het abonnementenmodel die per artikel de optie bieden tot 
open access publicatie. Deze artikelen worden open access 
beschikbaar als er een publicatievergoeding betaald is aan de 
uitgever. Een hybride tijdschrift is om die reden niet 
opgenomen in de Directory of Open Access Journals (DOAJ) en 
kan daarom niet gefinancierd worden vanuit het HvA Open 
Access Fonds.   
 

Impact factor De impactfactor is het gemiddeld aantal citaties van artikelen 
die de afgelopen 2 jaar in een bepaald tijdschrift gepubliceerd 
zijn. Hoe hoger de waarde, hoe meer prestige een tijdschrift 
heeft. Dit getal krijgt inhoud als men het afzet tegen de 
impactfactoren van andere tijdschriften op hetzelfde 
vakgebied. 
 

Open access Open access is een brede internationale beweging die streeft 
naar vrije, gratis online toegang tot wetenschappelijke 
informatie, zoals publicaties en data. 
Open access is ook de term voor een nieuw businessmodel van 
wetenschappelijk publiceren waarbij informatie zonder kosten 
voor lezers beschikbaar is. Dit in tegenstelling tot het 
abonnementenmodel waarbij lezers, meestal via een 
bibliotheek, tegen betaling toegang hebben. 
 

Open Access – 
Groen (Green) 

Er zijn twee routes van open access: een gouden en een groene 
route.  
De groene route is gebaseerd op zelfarchivering. Na publicatie 
plaatst een onderzoeker een artikel in een repository waarmee 
de publicatie vrij toegankelijk wordt voor de rest van de 
wereld. Daarbij kan een uitgever een embargoperiode 
aanvragen. Dit houdt in dat de open access publicatie wordt 
uitgesteld voor een bepaalde periode. Binnen het HvA-beleid is 
dit maximaal 6 maanden na publicatie.  
 Zie ook: Repository 
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Open Access –  
Goud (Gold) 

Er zijn twee routes van open access: een gouden en een groene 
route.  
Bij de gouden route wordt de publicatie direct vrij beschikbaar 
gesteld via de website van de uitgever. De onderzoeker of 
werkgever van die onderzoeker betaalt daarvoor bij acceptatie 
van het artikel een bepaald bedrag aan de uitgever. 
 

Peer review Methode om de kwaliteit van (geschreven) werk te verbeteren 
door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van 
vakgenoten of collega’s van de auteur (Engels: peers).  
 

Predatory journals Open access tijdschriften met een dubieuze reputatie. De 
uitgever vraagt daarbij publicatiekosten aan de auteur (de  
APC, zie aldaar) zonder een redactie en peer review op het 
artikel toe te passen. Zie de tips om dergelijke tijdschriften te 
herkennen via:  
http://www.openaccess.nl/nl/wat-is-open-access/kwaliteit  
 

Pre-print  De niet-definitieve tekst van een artikel in de opmaak van de 
auteur (bijvoorbeeld de versie van de auteur in MS WORD). 
 

Post-print  De door de uitgever geaccepteerde tekst van een artikel in de 
opmaak van de auteur 
 

Repository Veel hoger onderwijsinstellingen die voorstander van open 
access zijn, slaan de publicaties van hun onderzoekers op in 
een wereldwijd vrij toegankelijke databanken. Een dergelijk 
online archief heet een repository.  
 
Het publiceren van wetenschappelijke informatie in 
repositories wordt wel de groene route naar open access 
genoemd. Bij de HvA heet de repository: PURE 
 

Uitgeversversie 
artikel 

De uitgeversversie: het tijdschriftartikel in de opmaak van het 
tijdschrift. 
 Zie ook Pre-print en Post-print 
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Waiver Verklaring van afstand doen om direct open access te 
publiceren. Als een uitgever direct open access 
beschikbaarheid niet toestaat, slaat de auteur de publicatie wel 
op in de repository (PURE bij de HvA), maar onder een 
embargo. Bij de HvA is het embargo maximaal 6 maanden.  
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