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Links
• Elders in deze Pictogram, in het artikel METIS van Gert Jan Bokdam, leest
u meer over het gebruik van repositories voor het wetenschappelijk verslag
van een instelling.
• Keur der Wetenschap: www.keurderwetenschap.nl
• De lijst met Groningse Keur-wetenschappers:
www.rug.nl/bibliotheek/catalogibestanden/elekpubrug/keur
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