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Geacht College,
De Raad heeft met veel interesse kennisgenomen van het Beleidsvoorstel Open Access
Universiteit Leiden met het uiteindelijke doel het open access publiceren van alle peer
reviewed artikelen die door Leidse onderzoekers worden gepubliceerd. De Raad is van

mening dat het Open Access publiceren van peer reviewed artikelen een goede zaak is en
ziet in dat dit, ook gezien de politieke druk, uiteindelijk staand beleid zal moeten worden.
De Raad adviseert dan ook positief op het beleidsvoorstel.
Zoals ook bij de bespreking in de overlegvergadering werd medegedeeld, juicht de Raad het
project UBL helpt bij Open Access toe. De Raad wil benadrukken dat hij van mening is dat
het beleid in eerste instantie op deze manier zal moeten worden uitgezet, en dat een vorm
van ondersteuning noodzakelijk zal blijven. De Raad is dan ook zeer te spreken over de
toezegging van het College om na afloop van het project, de evaluatie hiervan en de vraag
rond het al dan niet voortzetten van de in het project beschreven werkwijze met de Raad te
bespreken.

Verder is de Raad van mening dat goede communicatie van het nieuwe beleid naar de
stafleden van groot belang is. Daarbij dienen studenten op de hoogte zijn van het feit dat
hun scriptie eventueel in het repositorium kan worden opgenomen. De Raad is tevreden
over de toezeggingen die u op dit gebied hebt gedaan.
Daarbij heeft u ook toegezegd dat u de mogelijkheden gaat onderzoeken om vanuit de
Graduate Schools of tijdens de introductiebijeenkomst workshops rond het onderwerp open
access te organiseren voor promovendi. Omdat op deze wijze een belangrijke doelgroep
bereikt wordt is dit volgens de Raad een goed idee.
De Raad is verheugd over de toezegging van het College dat het niet de bedoeling is dat het
beleid zo stringent wordt, dat het niet meer mogelijk is om te publiceren in tijdschriften
waarmee er geen contract is gesloten.
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Wellicht ten overvloede spreekt de Raad tot slot zijn wens uit om geïnformeerd te blijven
over de voortgang van dit project.
Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

Krol
Voorzitter

