DE KRACHT VAN SYNERGIE

AMBITIES 2017-2020

Het samenwerkingsverband van universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek
ondersteunt en versnelt wetenschappelijke vooruitgang door onderlinge expertises
te verdelen, te concentreren en te verbinden in (inter)nationale netwerken.

AMBITIES 2017-2020
BROEDPLAATS

In de periode 2017-2020 richten de UKB en haar werkgroepen zich op de vijf speerpunten zoals getoond op
de komende twee pagina’s. Wij verwachten dat hier
de zichtbare som van de samenwerking groter is dan
het geheel der delen.
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We bieden ons onderwijs open en online aan en
ontwikkelen cursusconcepten die herbruikbaar
zijn in andere cursussen. We bieden ook een
raamwerk voor onderwijs in academische
vaardigheden, waarvan informatievaardigheden een onderdeel zijn.

We updaten het landelijk bewaarbeleid voor gedrukte
collecties vanuit internationaal perspectief.
We leggen richtlijnen vast voor het beheer en behoud van
bijzondere en kwetsbare materiaalsoorten en adviseren
kleinere collega-instellingen hierover.
We onderzoeken welke rol publieksparticipatie
met onze bijzondere collecties kan spelen in
onderzoeksvalidatie.
We brengen ook de kosten van lange
termijn opslag en toegankelijkheid van
educatieve content in kaart.
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We bieden docenten en studenten actieve ondersteuning bij
het maken, vinden, beheren en zo open mogelijk delen van
kwalitatief hoogwaardig onderwijsmateriaal dat aansluit bij
moderne onderwijsvormen.

OUD

We trekken samen op in de professionalisering
van licentie- en contractmanagement. We zetten
in op bredere toegang tot wetenschappelijke
informatie onder gunstige voorwaarden en scherpen
afspraken over duurzame toegang aan, zowel voor
tijdschriften als e-books.

We ontwikkelen ons tot logische partner bij
onderwijsvernieuwing in de instelling.

DOCENTEN EN STUDENTEN

WE BORGEN DE DUURZAME
TOEGANG TOT INFORMATIE

H
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WE WERKEN SAMEN BIJ DE
ONTWIKKELING VAN EXPERTISE
OP HET GEBIED VAN ONDERWIJSONDERSTEUNING

COLLECTIES TOEGANKELIJK
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De bibliotheek als gebouw is meer dan
ooit een ankerplaats op de campus.
We brengen samen in kaart wat er
nodig is om de bibliotheek in te
richten als broedplaats voor
wetenschappelijke
vooruitgang.
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We brengen de speerpunten in de praktijk mét het
veld. Hierbij zoeken we de interactie op met onze
gebruikers (studenten, docenten en onderzoekers) en
versterken we onze samenwerking in bestaande
netwerken.

WE DELEN SYSTEMEN EN
INFRASTRUCTUUR
WAAR MOGELIJK
We werken aan een betere afstemming in
de inrichting van systemen voor onderzoeksregistratie, zoeksystemen en repositories.
We focussen op linked open data en zorgen voor
identiﬁers voor objecten op alle niveaus.
We brengen in kaart wat er aan competenties
nodig is voor de veranderende werkzaamheden op het gebied van linked open
data, auteurs ID’s, onderzoeksoutputregistratie, erfgoedformaten
en datamodellen.

SYSTEMEN SAMEN INRICHTEN

WE FACILITEREN OPEN WETENSCHAP
We nemen initiatief om zichtbaarheid en
gebruik van onderzoek te vergroten.
We maken de resultaten en het proces van wetenschappelijk
onderzoek zo snel mogelijk transparant, duurzaam en drempelvrij
toegankelijk. We zetten daarbij samen met VSNU in op 100
procent open access van met publiek geld geﬁnancierde
wetenschappelijke publicaties.

We hanteren een gezamenlijke aanpak voor de ontwikkeling van diensten op het
gebied van onderzoeksdatamanagement. Er is een landelijk netwerk (LCRDM) én
er wordt op lokaal niveau eﬀectief en eﬃciënt support geleverd. Onderzoekers weten
waar zij hun onderzoeksdata tijdens en na hun onderzoek vindbaar, toegankelijk,
interoperabel en herbruikbaar (FAIR) op kunnen slaan en waar zij terecht kunnen met
vragen over eigenaarschap en juridische aspecten van onderzoeksdatamanagement.
Daarnaast ontwikkelen we innovatieve trainingen ‘open science en
datamanagement’ voor jonge onderzoekers.
We ondersteunen onderzoekers in het tonen van hun maatschappelijke
relevantie, o.a. door publieke optredens, columns en goede
voorbeelden van popularisering van wetenschap vindbaar
en toegankelijk te maken.
We ondersteunen de ontwikkeling van dataintensief onderzoek
via ‘digital scholarship centres’. Zo‘n centrum biedt een reeks
voorzieningen zoals gespecialiseerde tools, methoden en
technieken voor het verzamelen, verwerken en
visualiseren van data.

E-HUMANITIES
i.o.

DE WERKGROEPEN
De ambities uit dit document zijn
samen met de UKB-werkgroepen
geformuleerd en zullen in de
periode 2017-2020 vanuit
verschillende samenstellingen
worden vormgegeven.
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