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Kostenverdeling consortium 

• Tot 2012 inbreng oorspronkelijke 
abonnementen  (gunstig UvA- JCR) 

• Daarna gerommel: downloads, studenten etc 

• Vooral TUD  

• Nieuw KVM vanaf 2012 met ingroei 



KVM Effect op UvA 

Lijkt mee te vallen 



Mooie deal met Elsevier 

Maar niet voor UvA 



Vervolg 

• Verdeling op basis van OA publicaties 

• Extreem nadelig voor UvA 

• Monitoring probleem 

• Springer depot leeg: per december 2.200 p/a 

• In 2017 50 artikelen FNWI niet OA 

 

 

 



Kwestie RSC 

• Sinds maart geen toegang 

• Geen OA deal 

• Chemici naar SciHub, etc 

• Plan S EU 

• Onhaalbaar imho, maar eindelijk discussie 
in/met het veld 

• SciPost UvA 

• Scienceguide: UvA hoogleraren 

 

 



Versnelling onderzoeksondersteuning 

• 2.5 milj pj 

• Opdracht ICTS en UB (oktober) 

• Namens faculteiten Boy Menist 

• UOC, expertisegroepen, enz. op vinkentouw 

• Business case status nu: 

 

 



Business Case 

• Kosten en baten 

• Nu investeren, maar wat levert het op 

 



Virtual Research Environment Redelijk Voldoende baten geïdentificeerd.

HPC-AI Ja Nog geen baten geïdentificeerd. De kosten 

van LISA/GPU kunnen worden gematcht met 

even grote baten obv argumentatie dat dit 

elders niet goedkoper kan worden ingekocht 

en dat alleen obv werkelijke vraag zal 

worden ingekocht. Voor de  andere kosten 

kunnen financiële baten worden 

opgenomen doordat onderzoekers UvA-

breed sneller de voordelen van AI kunnen 

benutten 

Storage-as-a-Service Ja Er zjn baten geïdentificeerd. Nog niet 

afdoende geverifieerd of de berekening van 

de baten overeenstemt met de hoeveelheid 

storage capaciteit die wordt gebouwd. 

Vault Redelijk Voldoende baten geïdentificeerd.

ICT infrastructuur Redelijk Lastig om hier baten aan toe te rekenen?

Onderzoeksondersteuning Redelijk Nog geen baten opgenomen. Het is 

verdedigbaar om baten op te nemen die 

bereikt kunnen worden indien de 

onderzoeksondersteuning effectiever en/of 

efficiënter kan plaatsvinden obv 

bevindingen van het onderzoek.

SciPost Nee Nog geen baten geïdentificeerd. Op dit 

moment niet duidelijk of / welke baten er 

voor UvA zullen zijn. Kan worden 

geconcretiseerd wat UvA zou willen 

terugkrijgen voor tijdelijke of structurele 

financiële steun. Bijvoorbeeld: (a) recht op 

benoeming van 1 bestuurslid en (b) op alle 

publicaties vermelding van het onderschrift 

"Enabled by UvA". Zoiets heeft 

publiciteitswaarde en helpt om baten op te 

nemen. 

Zichtbaarheid Ja Er zijn baten geïdentificeerd. Nog even 

checken of de baten voldoende zijn en of dit 

nog iets harder kan worden gemaakt.

Duurzame Storage Ja Er zijn geen baten geïdentificeerd. De 

omvang van het te verwachten gebruik is 

niet duidelijk en ook niet geschat. Is niet 

aannemelijk dat deze omvang substantieel 

zal zijn, althans niet in eerstkomende jaren. 

Immers, Figshare wordt nog beperkt 

gebruikt en slechts een deel van data in 

Figshare zal op termijn duurzaam worden 

opeslagen. Lijkt dus lastig om substantieel 

gebruik te beargumenteren en, dus, lastig 

om baten op te nemen.  


