Infoblad Groen Kennisnet (4)

Over Open Access
Groen Kennisnet ontsluit op www.groenkennisnet.nl voor docenten en studenten in groen
onderwijs, beleidsmakers, maatschappelijke
organisaties en ondernemers de grootste
Nederlandstalige verzameling actuele en
betrouwbare kennisbronnen voor voedsel en
groen. Deze collectie omvat ongeveer 600.000
bronnen. Het betreft onder andere vakbladartikelen, rapporten, presentaties, video’s
en leermiddelen. Deze kennisbronnen zijn
open acces – dus kosteloos* – beschikbaar.
Ze zijn op Groen Kennisnet vindbaar via de
zoekmachine de Kennisbank en via verschillende publicatievormen zoals themaportalen,
nieuws(brieven), dossiers, Wiki’s en via zoekboxen op websites van andere providers.
Open access houdt in dat publicaties en data
gratis online beschikbaar zijn. Open access
staat ook voor het businessmodel van wetenschappelijk publiceren waarbij informatie en
kennis zonder kosten voor lezers beschikbaar
zijn en de organisaties en instellingen die deze
kennis produceren financieel bijdragen aan
het beschikbaar stellen van hun kennis. Uitgangspunt hierbij is dat deze kennis tot stand
is gekomen met publieke middelen en dat het
daarom logisch is dat die openbaar beschik-

baar moet zijn. Belangrijk voordeel van open
access is dat de resultaten van onderzoek
sneller en breder bekend worden.
Groen Kennisnet werkt voor het verzamelen,
borgen, beschrijven en centraal vindbaar
maken van de full-text publiek beschikbare
bronnen van deze collectie samen met een
breed scala aan kennisorganisaties in de groene kenniskolom en hun opdrachtgevers.
Door hun kennis open access te ontsluiten
via Groen Kennisnet geven deze organisaties
en instellingen invulling aan de internationale afspraken die door organisaties voor
wetenschappelijk onderzoek, universiteiten
en hogescholen zijn ondertekend in de Berlin
Declaration on Open access to Knowledge in
the Sciences and Humanities (2003).
De exploitatie van Groen Kennisnet werd
tot 2017 mogelijk gemaakt met subsidie van
het Ministerie van Economische Zaken. Met
ingang van 2017 maakt Groen Kennisnet de
omslag naar het open access-businessmodel
dat gefaseerd wordt ingevoerd. In 2020 vindt
de exploitatie van Groen Kennisnet volledig
volgens dit principe plaats.
* De leermiddelen van het Ontwikkelcentrum zijn alleen
toegankelijk met een betaald abonnement.
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