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Verplichting
Sommige onderzoeksfinanciers, zoals de NIH in 

de Verenigde Staten en de Welcome Trust in het 

Verenigd Koninkrijk verplichten de onderzoe-

kers die financiële steun krijgen om hun resul-

taten in Open Access te publiceren. De Europese 

Unie keek eerst even de kat uit de boom. Maar 

ook die maakt nu de stap. Wel voorzichtig, eerst 

alleen in een van haar onderzoeksprogramma’s 

in FP7. Ze noemen het dan ook een pilot. 

De verplichting om in Open Access te publi-

ceren is niet keihard. En dat wil je ook niet. Als 

onderzoekers zulke klinkende resultaten hebben 

dat ze die in Nature of Science kunnen publice-

ren, wil je ze niet verplichten om in een ander 

tijdschrift te publiceren. Onderzoekers moeten 

de vrijheid houden om in het hoogst aange-

schreven tijdschrift te publiceren dat ze kunnen 

bereiken. Maar in de uiteindelijke rapportage 

voor de financier moeten ze ook dan aangeven 

wat ze hebben gedaan om hun resultaten in 

Open Access te krijgen en als dat niet gelukt is, 

motiveren waarom. Men hoopt dat de onderzoe-

kers hierdoor meer bewust worden van Open 

Access. En dat ze uiteindelijk inzien dat Open 

Access echt nodig is, willen ze in alle vrijheid 

hun onderzoek kunnen doen. En met net zoveel 

plezier als Kapitsa en Rutherford in de jaren ’20 

en ‘30 van de vorige eeuw. 

De bibliotheek
Onderzoekers die steun krijgen van de EU in 

het kader van het FP7 programma, moeten dus 

de mogelijkheden voor publiceren in Open Ac-

cess verkennen. De bibliotheek kan hen hierbij 

behulpzaam zijn; hier is al een grote expertise op 

het gebied van Open Access opgebouwd. 

Zo meteen ga ik met Marjolein Nieboer, onder-

bibliothecaris van de RUG, een protocol onder-

tekenen dat dit vastlegt. Waarom? Dat is toch 

gewoon hun werk? Dat klopt. Maar het is ook om 

te benadrukken dat onderzoekers hiervoor bij de 

bibliotheek om hulp kunnen vragen. We hebben 

dit protocol het Conscious Publishing Protocol 

genoemd. We hopen dat onderzoekers zich 

bewust worden van de keuze die ze maken als 

ze ergens publiceren. Dat ze zich ervan bewust 

worden of hun onderzoeksresultaten dan voor 

iedereen toegankelijk zijn. En dat ze zich ervan 

bewust worden dat het uiteindelijk gaat om hun 

eigen vrijheid van onderzoek.  <
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 OpenAccess

M omenteel maken de volgende Adobe-producten deel uit van 

deze licentie: 

Product Functionaliteit

InDesign  Desktop publishing-programma (DTP) voor 

 het opmaken van pagina's voor drukwerk. 

Photoshop Extended  Programma voor het bewerken van foto's en 

 ander digitaal beeldmateriaal. 

Illustrator  Programma voor het maken van illustraties. 

Flash Professional  Programma voor het maken van animaties, 

 (korte) webvideo's en webapplicaties (zoals 

 spelletjes en gehele websites). Het wordt veel 

 gebruikt om websites aan te kleden en voor 

 reclame-uitingen bij websites, zogenaamde 

 banners. 

Dreamweaver  Programma voor het maken en onderhouden 

 van een website. 

Acrobat Professional  Programma om PDF-bestanden (Portable 

 Document Format) te kunnen aanmaken. 

Fireworks  Programma voor het snel creëren van proto-

 typen van websites en toepassingsinterfaces. 

Soundbooth  Tools voor het creëren en polijsten van audio, 

 toevoegen en aanpassen van muziek en 

 geluidseffecten. 

After Effects  Programma voor maken van animaties en 

 visuele effecten. 

Premiere  Programma voor het maken van video-

 producties. 

Encore  Tools voor DVD en Blue-ray Disc-authoring 

 alsmede het exporteren van SWF-bestanden 

 naar het web. 

OnLocation  Tool voor krachtige, direct-to-disk recording 

 en monitoring oplossingen. 

Licentie Adobe   software

De RUG beschikt over een campuslicentie voor het 

gebruik van Adobe Software. Op basis van deze 

licentie kunnen studenten en medewerkers via 

de Universitaire werkplek gebruik maken van de 

Adobe-producten. 
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Gebruik en installatie van de producten 

Binnen de universiteitsgebouwen wordt de software aangeboden op de 

pc's van de RUG voor medewerkers en studenten (zie onderstaand over-

zicht voor de verschillende werkplekken). 

Studenten en medewerkers die de software op hun privé-machine (zoals 

bijvoorbeeld laptops) willen gebruiken, kunnen de software tegen geredu-

ceerde prijzen aanschaffen via SURFSPOT.  

Licentie Adobe   software

• Voordelige software voor studenten en medewerkers: www.surfspot.nl

• Adressen en openingstijden CIT Servicedesk: 

 www.rug.nl/cit/servicedesk/overzichtservicedesks

• Meer informatie over de Mobiele werkplek: 

 www.rug.nl/cit/doelgroepen/medewerkers/mobielewerkplek

•	 Universitaire	Werkplek	(UWP)

 Studenten en medewerkers kunnen de producten installeren via het 

RUG-menu (Start >RUG Menu >Drawing&Presentation >Adobe Crea-

tive Suite). Door op de gewenste optie te klikken, wordt het product op 

de medewerkers-/student-pc geïnstalleerd.

•	 Mobiele	Werkplek	(MWP)

 De genoemde Adobe-producten zijn onderdeel van de standaard image 

voor de (Windows) Mobiele Werkplek. De installatie van de standaard 

image wordt verzorgd door de Servicedesk van het CIT.

Overzicht van het gebruik per type (RUG-)werkplek

•	 Niet	UWP-machines	van	de	RUG

Via een aanvraag bij de CIT Servicedesk kunnen bovenstaande 

producten worden geïnstalleerd op een RUG-machine die niet in de 

Universitaire Werkplek-range valt. De machine dient te voldoen aan de 

minimum hardware-eisen voor de software. Het betreft hier momen-

teel alleen Windows-machines. Voor Linux-platformen geldt dat deze 

software niet beschikbaar is via de licentie die de RUG heeft afgesloten. 

Apple-Mac's worden binnen de RUG niet ondersteund.

•	 Privé-machines	van	medewerkers	en	studenten

Voor het gebruik van de software op privé-machines van medewerkers 

en studenten geldt dat zij de software zelf dienen te bestellen via SURF-

SPOT. Ook dient u de software dan zelf te installeren. 

NB Pakketinhoudelijke (gebruikers-) vragen met betrekking tot de Adobe software worden niet ondersteund!


