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Bijlage

Overzicht van de categorieën publicaties 2016

Cat.l Dissertatie

Een disset~tatie is een bibliografisch naspeurbare beschrijving van een resultaat van wetenschappelijk
onderzoek in de vorm van een proefschrift, uitsluitend gericht op het forum van vakgenoten en in
eerste instantie bedoeld als proeve van wetenschappelijke bekwaamheid ter verkrijging van de graad
van doctor.

Een verdere onderverdeling wordt voorgesteld in:
promotie bij eigen instelling en ook daar voorbereid (di; lA);
promotie bij eigen instelling, maar elders voorbereid (de;1B);
promotie elders, maat bij eigen instelling voorbereid (dv; l C);
promotie elders, maar ook elders voorbereid (dz,1D);
mengvorm, bijvoorbeeld bij samenwerkende instellingen (dm).

Cat. 2 Wetenschappelijke publicatie in internationaal tijdschrift vermeldt in SCIE of SSCI (wi-1~

Het betreft een wetenschappelijke publicatie in een internationaal tijdschrift. De publicatie (wi-1) is
een internationaal bibliografisch naspeurbare beschrijving van een resultaat van wetenschappelijk
onderzoek in de vorm van een artikel in een tijdscluift, uitsluitend gericht op het forum van
vakgenoten, onder meer blijkende uit de wetenschappelijke status van het publicatiemedium.
Dit tijdschrift dient vermeld te zijn in de meest recente (Social) Science Citation Index (Expanded)
(SCIE of SSCI) of Journal Citation Reports (JCR). Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat voor
indeling in deze categorie de hoogte van de impact factoren, zoals weergegeven in deze lijsten, niet
van belang is, alleen het feit dat het tijdschrift een impact factor heeft.

Een review artikel in een internationaal tijdschrift met impact factor wordt eveneens als internationale
publicatie gezien.

Cat. 3 Wetenschappelijke publicatie in internationaal tijdschrift (wi-2~

Het betreft een wetenschappelijke publicatie in een internationaal tijdscluift. De publicatie (wi-2) is
een internationaal bibliografisch naspeurbare beschrijving van een resultaat van wetenschappelijk
onderzoek in de vorm van een artikel in een tijdschrift, uitsluitend gericht op het forum van
vakgenoten, onder meer blijkende uit de wetenschappelijke status van het publicatiemedium.

Cat. 4 Editorial Material (edit)

Het betreft een publicatie in een internationaal tijdschrift (bibliografisch naspeurbaar) dat als Editorial
Material is geplaatst.

Cat. 5 Letters to the editor (le)

Het betreft een ingezonden mededeling in een gezaghebbend internationaal wetenschappelijk
tijdscluift, mits gereviewd.
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Cat. 6 Wetenschappelijke publicatie in nationaal tijdschrift (wn)

Het tijdsclu~ift dient in principe een ̀referee-systeem' te kennen. Deze categorie zal met name van

belang zijn voor die vakgebieden (klinisch, huisartsgeneeskunde, psychosociaal) waar praktiserende

vakgenoten in eigen land op de hoogte dienen te worden gehouden van wetenschappelijke

ontwikkelingen op het betreffende vakgebied. Het gaat in het algemeen om de niet-Engelstalige (lees:

Nederlandstalige) publicaties.

Cat. 7A Boek bk

Het boek dient een wetenschappelijke publicatie te zijnen voorzien te zijn van een ISBN nummer. Uit

de wijze van vermelding moet blijken of er sprake is van een ̀volledig boek' of van een

`boekbijdrage' (zie cat. 7B).

Cat. 7B Boekbijdra e~(bb~

Een boekbijdrage heeft betrekking op een deel van een wetenschappelijk boek (bije. inleiding en/of

hoofdstuk(ken)). Vermeld dient te worden de informatie van zowel het boek als het bett•effende deel.

Cat. 7C Con paper/proceedings paper (pp)

Congrespaper/proceedings paper is een publicatie die als zodanig is gepresenteerd op een congres en

gepubliceerd is in een internationaal (wetenschappelijk) tijdschrift.

Een congres abstract, al dan niet gepubliceerd in een (internationaal wetenschappelijk) tijdsctu~ift,

wordt bij de publicaties buiten beschouwing gelaten.

Cat. 8A Octrooi aan eg~ vraa~d in 2016 (oca~
Octrooien voor zover zij de resultaten van wetenschappelijk onderzoek representeren, patenten.

Cat. 8A heeft betrekking op een octrooi dat is aangevraagd in 2016 maar nog niet is toegekend.

Cat. 8B Octrooi nieuw verworven in 2016 (ocb~
Octrooien voor zover zij de resultaten van wetenschappelijk onderzoek representeren, patenten.

Cat. 8B heeft betrekking op een octrooi (aanvraag is in 2016 of eerder ingediend en is toegekend in

2016).

Cat. 8C Ochooi totaal aantal lopend in 2016 (occ)
Octrooien voor zover zij de resultaten van wetenschappelijk onderzoek representeren, patenten.

Cat. 8C betreft het totaal aantal lopende octrooien in 2016 (exclusief de in 2016 nieuw verworven

octrooien zoals hierboven vermeld bij cat. 8B).

Cat. 9 Vakpublicaties (y~) nationaal en internationaal

Een vakpublicatie is in eerste instantie bedoeld ter verspreiding van bestaande kennis onder

belangstellenden. Bij een vakpublicatie wordt meer gedacht aan artikelen in een algemeen

georiënteerd ofpopulair-wetenschappelijk tijdschrift. Populair wetenschappelijke boekbesprekingen

worden niet in deze categorie opgenomen.

Cat. 10 Rapporten (rad

Rapporten al dan niet in opdracht van derden (al dan niet met ISBN nummer).

Noot E-publicaties ̀ ahead of print' worden niet meegenomen in een van bovenstaande categorieën.
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