EEN PAAR DEFINITIES

OPEN SCIENCE

G E D U R E N D E D E FA S E N VA N O N D E R Z O E K

ONDERDELEN VAN OPEN SCIENCE

FASE
A ANVR A AG

Wordt open science gewaardeerd bij het beoordelen van onderzoek en subsidieaanvragen?

VOORBEELD
Randvoorwaarde bij subsidieverstrekking

DEFINITIE

VOOR

Zijn publiek en belanghebbenden betrokken bij het bepalen van het onderwerp van onderzoek? Participatieladder

ONDER ZOEK

TIJDENS

ORGANISATIE

VERSPREIDEN

NA

EVALUATIE

Is er sprake van preregistratie van de onderzoeksvraag en -methodologie?

AsPredicted of Clinicaltrials.gov

Wordt de subsidieaanvraag open gedeeld?

Rio

Maken patiëntonderzoekers deel uit van het onderzoek?

Van idee tot eindresultaat

Is de vorm van patientparticipatie besproken?

Verwachtingenmatrix

Worden bestaande datasets/software code hergebruikt?

Gevonden via Figshare, Zenodo, GitHub

Worden geïnteresseerden en belanghebbenden binnen en buiten de academische wereld
tijdens het onderzoek geïnformeerd?

Social media, posters en presentaties

Wordt het onderzoeksprotocol gedeeld?

Protocols.io

Wordt open peer review toegepast?

PubPeer

Worden manuscripten voor peer review open gedeeld? (preprint)

BioRxiv of MedRxiv

Wordt in open access gepubliceerd?

Via tijdschriften (gouden open access) of
repositories (groene open access)

Worden geïnteresseerden en belanghebbenden binnen en buiten de academische wereld
na het onderzoek geïnformeerd (naast het publiceren van een artikel)?

Social media, poster en presentaties,
lekensamenvattingen, nieuwsberichten

Worden deze materialen onder open licenties beschikbaar gesteld?

Creative Commons CC BY of CC 0

Worden onderzoeksdata als FAIR-data beschikbaar gesteld?

Via data repositories zoals Dryad, Zenodo

Open science

Open science is het zo open, zo snel en
zo breed mogelijk delen en openstellen
van het onderzoeksproces en al zijn
(tussen)resultaten met als doel de
kwaliteit, reproduceerbaarheid, snelheid
en bruikbaarheid van wetenschappelijk
onderzoek te vergroten.

Peer review

Peer review is collegiale toetsing, een
methode om de onderzoekskwaliteit te
controleren.

Preregistratie

Bij preregistratie beoordelen peer
reviewers de onderzoeksvraag en de
onderzoeksmethodologie nog voordat
het onderzoek wordt uitgevoerd.

Open access

Open access heeft als doel om publiek
gefinancierd onderzoek zonder financiële
en juridische drempels voor iedereen
online toegankelijk te maken. Open
access publicaties zijn beter vindbaar,
worden vaker geciteerd en hebben een
groter bereik.
Als je open acces publiceert via
tijdschriften of platforms heet dat
gouden open access. De groene route
houdt in dat een auteur - vaak na een
embargo bepaald door de uitgever een versie van zijn/haar artikel vrij
toegankelijk beschikbaar stelt in een
publiek toegankelijke database (open
access repository).

FAIR data

De internationale FAIR-principes zijn
richtlijnen voor het beschrijven, opslaan
en publiceren van wetenschappelijke data.
FAIR is een acroniem voor:
Findable - vindbaar
Accessible - toegankelijk
Interoperable - uitwisselbaar
Reusable - herbruikbaar

