
 
 
 

Open Access Leiden 
 
Co-auteur van een artikel 
U bent co-auteur van een artikel dat de auteur op wil nemen in het digitale repositorium van de 
Universiteit Leiden. Het gaat hier om het artikel [volledige bibliografische gegevens]. 
Om dit te kunnen doen hebben we uw goedkeuring daarvoor nodig. Om u goed inzicht te geven in 
het repositorium voor u er mee instemt, bieden wij u onderstaande informatie aan. 
 
Wat is Open Access Leiden precies? 
Open Access Leiden is de universiteitsbrede dienst die is ingericht ten behoeve van het Leidse 
onderzoek. Deze dienst is gebaseerd op de opslag van wetenschappelijke publicaties van de Leidse 
onderzoekers en de online toegang daartoe. 
De publicaties worden in het repositorium van de universiteits bibliotheek opgenomen en 
daarnaast ook in het elektronische depot van de KB in Den Haag, waar de publicatie duurzaam 
opgeslagen wordt. Open Acces Leiden beoogt daarnaast wetenschappers snel en eenvoudig 
toegang te verlenen tot elkaars werk – en het eigen werk. Dit gebeurt natuurlijk binnen de grenzen 
van wat mogelijk is, bijvoorbeeld in termen van auteursrechtelijke afspraken met uitgevers. 
Het Leidse repositorium is te bereiken via: http://www.openaccess.leidenuniv.nl 
 
Open Access 
Waar mogelijk willen we publicaties van onze wetenschappers volledig en digitaal opslaan en 
online openbaar toegankelijk maken ("open access"). In die gevallen waarvan bekend is dat de 
uitgever het niet toestaat dat het gepubliceerde artikel online toegankelijk wordt gemaakt, zal 
passend worden gehandeld: er zal eventueel contact opgenomen worden met de uitgever hierover. 
Het beleid van de meeste uitgevers in dit verband is te vinden op: 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php?all=yes 
Een andere mogelijkheid is om een publicatie voor een bepaalde tijd onder een zogenaamd 
embargo te plaatsen, de publicatie wordt dan voor deze vastgestelde termijn dichtgezet en na 
afloop van de periode automatisch “open access” gemaakt. 
 
Waarom Open Access Leiden? 
• Zichtbaarheid vergroten van wetenschappelijke publicaties 
• Realiseren van langdurige opslag van publicaties (ook: zorg voor technische “houdbaarheid”) 
• Aanbod van nieuwe publicatiecircuits 
• Verhogen van de snelheid van publiceren 
• Maatschappelijk verantwoorde werkwijze (wetenschappelijke informatie niet langer “for profit”) 
• Voor elke wetenschapper wordt een eigen pagina binnen de universitaire website aangemaakt 
waarop al zijn/ haar publicaties te vinden zijn 
 
Wat vragen we van u? 
Wij vragen u om uw instemming met de archivering en online toegang tot de digitale versie(s) van 
de wetenschappelijke publicatie(s) waar u co-auteur van bent. Wanneer u hiermee instemt, of 
binnen zes weken geen tegenbericht heeft laat horen, nemen wij de publicatie op in ons 
repositorium. 
 
Wat krijgt u hiervoor terug als co-auteur zijnde? 
1. Het stuk waarvan u (co) auteur bent wordt toegankelijker en zichtbaarder voor veel meer 
personen. 
2. De mogelijkheid een link te maken van de Open Access Leiden website naar uw persoonlijke 
pagina, waar vandaan het artikel dan ook gedownload kan worden. 



 
Waar kunt u meer informatie inwinnen? 
Bij de contactpersoon van Open Access Leiden en  het Auteursrechten Informatiepunt van de 
Universiteits Bibliotheek:  
Lucille Brakefield 
Email: Auteursrecht@library.leidenuniv.nl  
Online: via de Open Access Leiden website: http://www.oal.leidenuniv.nl 


