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• Budget UB: ca € 9.500.000 (excl huisvesting) 
• KDC: ca € 1.000.000 
• 3.000.000 artikelen p/j gedownload uit 13.000 digitale tijdschriften 
• 650 cursussen informatievaardigheden voor ruim 7.000 studenten 
• 5 fysieke bibliotheeklocaties met uitleen 
• 1.900.000 fysieke materialen  = 50 km 
• 62.000 uitleningen per jaar 
• 14.000 leners



Uitdagingen

• TDM 
• RDM 
• OA



TDM = Text and Data Mining



Wat is TDM?

• TDM nu vooral in bio-informatica, business-, computerwetenschappen en 
geesteswetenschappen 

• Beantwoorden van volledig nieuwe vragen mogelijk 
• Starten van nieuwe onderzoeken  
• Wereldwijd > 50 miljoen artikelen + groei van ca 2 miljoen pj 
• Fysieke beperkingen: ogen, brein 
• Geen fysiologische beperkingen voor computers  
• Obstakels: juridisch en technisch







• Nieuwe inzichten in de cultuur en de samenleving van de 
negentiende eeuw.  

• Beschikbaarheid voor algemene publiek 
• Valorisatie



• TDM-onderzoeksproject in VS: zoeken in miljoenen consumenten reviews om 
potentieel onveilig speelgoed te identificeren.  

• Ondoenlijk om de miljoenen reviews handmatig te zoeken 
• De vraag: kan text mining helpen bij het identificeren en rangschikken van 

veiligheidskwesties in online beoordelingen van speelgoed. 
• Opstellen via text mining lijsten van "gevaarlijke woorden"





• TDM-onderzoeksproject in VS: zoeken in miljoenen consumenten reviews om 
potentieel onveilig speelgoed te identificeren.  

• Ondoenlijk om de miljoenen reviews handmatig te zoeken 
• De vraag: kan text mining helpen bij het identificeren en rangschikken van 

veiligheidskwesties online beoordelingen van speelgoed. 
• Opstellen via text mining lijsten van "gevaarlijke woorden"

• Brandgevaar bij een baby knuffelpop gevonden ! bijna 175.00 poppen 
teruggehaald 



TDM: juridische en technische barrières

• Technische en juridische toegang tot content 
• Grote verschillen tussen de uitgevers 
• Toegangen/licenties van meerdere uitgevers nodig  
• Directe ondersteuning en hulp aan de wetenschappers  
• Politieke rol: The Right To Read Is The Right To Mine.



TDM: juridische en technische barrières

• Limieten van de websites: te veel pagina’s ! geblokkeerde toegang. 
• Bijv. OA-uitgever BioMed Central limiet van 1 artikel per seconde  
• TDM API van Elsevier limiet van 10.000 artikelen per week = een limiet van 

1 artikel per 60 seconden. 
• Limieten zijn kunstmatig maar vereisen toestemming van de uitgever 
• Maar ook het tegenovergestelde: toegang blokkeren met booby-traps



TDM: de rol van de bibliotheken

• Rol UB regelen en oplossen licentiebeperkingen, toegang, 
eigendom, ondersteuning, onderhoud, vindbaarheid en kosten. 

• Bijv.: 
- onderzoekers helpen juridische aspecten te verduidelijken, 
- onderhandelen over licenties met uitgevers,  
- gidsen en e-learning tools maken over TDM-tools en –methoden 
- aanbevelen van belangrijke contentbronnen voor TDM 
- helpen bij digitalisering, data-extractie, data-preparatie  
- hulp bij het bewaren van de datasets voor hergebruik, 
- hulp bij open access tot hun data  
- de juiste metadatering voor vindbaarheid. 



TDM en visualisatie

• Visualisatie: interactieve visuele representaties van abstracte 
gegevens om het begrip daarvan makkelijker te maken. 

• Kaart, staafdiagram, tijdlijn, artistieke weergave van gegevens etc.  
• Catalogi van data visualisatie tools en methoden





TDM en visualisatie

• De visualisatiediensten: 
- een enkele UB-medewerker die kan adviseren  
- t/m high tech datavisualisatie-labs 







TDM en visualisatie

• De visualisatiediensten: 
- een enkele UB-medewerker die kan adviseren  
- t/m high tech datavisualisatie-labs 

- met teams bestaande uit UB-, ICT-medewerkers en data scientists.  
• Focus: helpen van onderzoekers bij het leren van een nieuwe tool of bij het 

assisteren bij hun werk



RDM = Research Data Management



RDM

• Eis van onderzoeksfinacieerders: RDM en het delen van data 

"the old model in which researchers jealously guarded their data is no longer 
applicable”* 

* NYT: Vast Gene Study Yields Insights on Alzheimer’s, Dr. Richard J. Hodes, director of the National Institute on Aging.



RDM: voorbeelden

Antibiotica-resistentie 
•De repository of Antibiotic Resistance Cassettes: 

- doorzoeken 
- annoteren  
- nieuwe cassettes toevoegen.  

•Binnen 6 maanden na de lancering > 40 nieuwe genen, daarvan ca10 die 
antibioticaresistent 



RDM: voorbeelden

Malaria 
•Het delen van data binnen Worldwide Antimalarial Resistance Network: 
nieuwe behandeladviezen mbt kinderen met ondergewicht  
•De bijgewerkte richtlijnen ! een vermindering van mortaliteit





RDM

• FAIR Data Principles: Findable, Accessible, Interoperable and 
Reusable 

• Andere principes





RDM: ondersteuning

Ondersteuning door de UB’s 
•Doorverwijzing naar de data repositories 
•Advies op auteursrechtelijke en eigendomskwesties 
•Hulp bij metadatering 
•Selectie en training in data management tools 
•Voorbeelden en hulp bij DMP 
•Hulp en advies bij ethische kwesties  
•Hulp bij anonimisering etc en controle op persoonsgegevens.



OA = Open Access



Markt van wetenschappelijk publiceren = disfunctional market



Wat is OA?

• OA is: betaling vooraf in plaats van achteraf

• Vrije toegankelijkheid voor de lezer 



Wat is OA?

• OA zegt niks over: 
– copyright en wat wel/niet mag met publicatie 
– peer review, prestige, wetenschappelijke kwaliteit 
– financiële winst 
– duurzaamheid



Model wetenschappelijk publiceren

• Producent (auteur/universiteit) geeft zijn product gratis aan 
de uitgever 

• Uitgever betaalt niet voor het product en ook niet voor 
kwaliteitscontrole 

• Consument (lezer) krijgt het product zonder te weten dat hij 
betaalt 

• De UB’s betalen 
• Product is uniek ! UB’s hebben geen keus 
• Enkele cijfers: 

- Productiekosten uitgever: 20 - 40 dollars per pagina 
- APC’s van gerenomeerde tijdschrften: 5.000 dollars per 

artikel 
- Bij hybride tijdschriften: abonnementen en APC’s



Winst

• Grote uitgevers rond 30% en stijgend: 
- Springer: 35.0%, 
- Wiley in NMS: 28.3% 
- Taylor&Francis: 35.7% 

• Ter vergelijking winstgevende farmaceutische, banking en 
auto bedrijven: 
- Pfizer: 42% 
- The Industrial & Commercial Bank of China: 29%  
- Hyundai Motors: 10% 

* Cijfers 2012 en 2013



Trajecten die naar OA leiden: 
• juridisch rekken 
• flippen 
• opschudden  
  



Juridisch rekken

Verkennen mogelijkheden NL auteurswet

OA na een bepaalde termijn 
voor alle Nederlandse publicaties 



Flippen

Abonnementen:  
7,6 miljard euro p.j.

Open Access:  
7,6 miljard euro p.j.



Flippen

• Nederlandse OA big deal: 
- Toegang voor de hele wereld: artikelen van alle NL corresponding authors OA 
- Toegang voor Nederland: voor de deelnemende universiteiten toegang tot de 

tijdschriften



Totale content van de uitgever

Flippen: Nederlandse OA deals

De hele wereldNL universiteiten

NL fractie van de 
content



Opschudden

• Rebelse initiatieven: 
- Bijv. LingOA 
- 4 taalkundige tijdschriften vertrokken bij hun commerciële uitgevers 
- Fair, full OA: auteursrechten bij de auteur, CC-BY, rechten op de titel bij de redactie 
- Als voorbeeld voor anderen: de assets van het tijdschrift zijn de mensen 

• Marktwerking: nieuwe uitgevers & publishing platforms 
- Nieuwe business modellen 
- Vaak als start-ups begonnen vanuit de universiteiten 
- Relatie tussen de kosten en diensten ! relatief lage kosten 
- Vaak fair OA 
- Voorbeelden: Ubiquity Press, PeerJ, OLH, Knowledge Unlatched 

• Bestuurlijke discussies over nieuwe methoden van 
onderzoeksbeoordelingen 

• Plan S


