
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang open access in Nederland 
 
 
Kosten van een open access publicatie tegenover een klassieke 
publicatie 
Leo Waaijers, de voormalig universiteits bibliothecaris die door zijn WOB-
verzoek de uitgaven van de Nederlandse universiteiten aan uitgevers heeft 
weten te achterhalen, heeft een analyse gemaakt van de contracten van de 
vier grootste uitgevers. De Max Planck Society heeft eerder onderzocht dat 
de overgang van het klassieke abonnementsmodel naar open access via 
offsetting deals kan worden gerealiseerd binnen de bestaande 
bibliotheekbudgetten. Leo Waaijers heeft deze berekening voor Nederland 
gemaakt. De huidige gemiddelde prijs per wetenschappelijk artikel ligt 
volgens de Max Planck Society tussen de €3800 en €5000. Leo Waaijers 
komt op basis van de contractgegevens uit op een gemiddelde prijs van 
€4000 per gepubliceerd artikel via de offsetting deals. Dit blijft binnen het 
gemiddelde bedrag voor een wetenschappelijke publicatie. Leo Waaijers 
schrijft hierover in Science Guide: “Dit ondersteunt de stelling van de Max 
Planck Society dat een volledige overgang naar open access uit de 
bestaande bibliotheekbudgetten kan worden betaald.” Volgens de VSNU is 
dit bedrag echter nog steeds te hoog. Dr. Ralf Schimmer, verbonden aan 
de Max Planck Digital Library zegt daarover: “all the available evidence that 
has been published or discussed in various reports point consistently to a 
predicted APC level of well below €2000 is a purely open access scenario.” 
 
OpenUP 
De afdeling Sociologie, het Instituut voor Informatierecht en de Bibliotheek 
van de Universiteit van Amsterdam hebben samen een Horizon 2020 
subsidie toegekend gekregen voor het project OpenUP. OpenUP staat voor 
“Opening up new innovative methods, indicators and tools for peer review, 
dissemination of research results, and impact measurement.” Het project is 
vorig jaar begonnen en duurt twee jaar. OpenUP werkt met negen partners 

uit zeven verschillende landen. Inmiddels is er een OpenUP Hub 
toegevoegd. Deze Hub is een open, dynamische en collaboratieve kennis 
omgeving die systematisch onderzoeksuitkomsten categoriseert. Deze Hub 
is vrij toegankelijk.  
 
Open access en volksgezondheid 
I&O Research en Berenschot hebben een advies uitgebracht over open 
access in de gezondheidssector, dat zij in opdracht van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben onderzocht. I&O Research en 
Berenschot schrijven dat veel kennis op dit moment verspreid wordt in dure 
tijdschriften en voor velen in beperkte mate of helemaal niet beschikbaar 
is. Binnen het terrein van de (volks)gezondheid geldt dit voor 
wetenschappers buiten universiteiten, eindgebruikers zoals 
patiënten(organisaties), gezondheidsfondsen en/of artsen. Open access 
moet dit gaan veranderen, zodat de laatste kennis van de wetenschap ook 
de bredere maatschappij ten goede komt. Daarom adviseren zij dat het 
ministerie van VWS zich aan moet sluiten bij het initiatief om in 2020 100% 
open access te publiceren. Minister Schippers heeft het rapport aangeboden 
aan de Tweede Kamer en gaat er vanuit dat het rapport zal bijdragen aan 
het realiseren van de open access ambities.  
 
Jaap Winter stopt als open access onderhandelaar 
Per 1 december 2017 loopt de termijn van Jaap Winter als voorzitter van 
het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) af. 
Winter heeft besloten af te zien van een tweede termijn. Door zijn 
terugtreding als voorzitter stopt hij ook als onderhandelaar voor open 
access. Aan Advalvas, een online platform van de VU, liet hij daarover het 
volgende weten: “Data en artikelen moeten toegankelijk zijn voor 
iedereen, dat is belangrijk omdat onderzoek met gemeenschapsgeld 
wordt gedaan. Daarom is het ook van belang dat de onderhandelingen 
met uitgeverijen op het hoogste niveau plaatsvinden, door 
universiteitsbestuurders zelf. Dus ligt het niet voor de hand dat ik dat 
blijf doen.” Koen Becking, voorzitter van het College van Bestuur van 
Tilburg University neemt de rol als hoofdonderhandelaar van Winter 
over.  
 

Internationale ontwikkelingen  

 

Noorwegen 
De Noorse overheid heeft nieuwe richtlijnen opgesteld 
voor open access. Alle wetenschappelijke artikelen die 
met publiek geld gefinancierd zijn, moeten voor 2024 
gratis toegankelijk zijn. Instituties, onderzoekers en 
financierders worden opgeroepen om bij te dragen aan 
het halen van deze doelstellingen. 
 
Denemarken 
De Deense Aarhus Universiteit heeft een ‘open patent-
free playground’ opgericht. Onderzoekers en bedrijven 
publiceren hun resultaten en data op het open science 
platform, waar de informatie voor iedereen gratis 
toegankelijk is en waar niemand een patent op mag 
nemen. Het doel is dat het bedrijfsleven en 
universiteiten meer kunnen profiteren van elkaars 
kennis en technologie. 

 
Duitsland 
Er is nog steeds geen overeenkomst tussen veel 
Duitse universiteiten en Elsevier. Duitse onderzoekers 
zijn daarom al maanden afgesloten van toegang tot 
artikelen in de Elsevier tijdschriften. Er zit nog geen 
schot in de onderhandelingen, waardoor Duitse 
universiteiten zich opmaken voor een leven zonder 
Elsevier.  
 
Australië 
In Australië zijn als proef veel studie boeken open 
access beschikbaar gemaakt om de uitval van 
studenten te verminderen. Financiële druk is een van 
de grootste oorzaken voor uitval van studenten in 
Australië. Bij een aantal studies is een test gedaan 
met open access studieboeken. Uit deze test bleek dat 
er minder uitval van studenten is en de gemiddelde 
studieresultaten beter zijn.  
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Open access in de media 
 
Uit een voorpublicatie van een internationaal 
onderzoek in het tijdschrift PeerJ blijkt dat het aandeel 
open access publicaties blijft groeien. Deze groei is 
voornamelijk te danken aan de gold en green 
publicaties. De auteurs hebben ook onderzoek gedaan 
naar het open access citation advantage. Ten opzichte 
van het wereldgemiddelde worden ‘gesloten’ 
publicaties die achter een paywall staan gemiddeld 
10% minder vaak geciteerd. Gouden open access 
publicaties worden nog minder vaak geciteerd: 12% 
minder dan gemiddeld. Groene en hybride publicaties 
worden respectievelijk 33% en 31% vaker geciteerd 
dan gemiddeld. Het artikel beschrijft nog een andere 
open access publicatiemethode die zij de “bronzen” 
methode noemen: artikelen die als free-to-read op de 
website van de uitgever staan zonder een expliciete 
open access vermelding. Deze “bronzen” methode is 
volgens het artikel de meest gebruikte route om open 
access te publiceren.  
 

http://www.scienceguide.nl/201709/wat-kost-een-publicatie.aspx
http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/item/escidoc:2148961:7/component/escidoc:2149096/MPDL_OA-Transition_White_Paper.pdf
http://openup-h2020.eu/
https://www.openuphub.eu/review
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Toegang_tot_data/Berenschot_IO_Research_Open_access.pdf
https://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2017/apr-jun/jaap-winter-ziet-af-van-tweede-termijn-als-voorzitter-college-van-bestuur-van-de-vu.aspx
https://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2017/apr-jun/jaap-winter-ziet-af-van-tweede-termijn-als-voorzitter-college-van-bestuur-van-de-vu.aspx
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/%E2%80%98ik-wil-weer-terug-naar-de-wetenschap%E2%80%99
https://www.timeshighereducation.com/news/norway-sets-open-access-target
https://www.techdirt.com/blog/?tag=patent+free
https://www.timeshighereducation.com/news/no-deal-between-germany-and-elsevier-what-would-it-mean
http://www.theaustralian.com.au/higher-education/open-access-textbooks-a-hit-with-students/news-story/2da3439fb3cfd9f9ae9b1b41f35000b5
https://peerj.com/preprints/3119/
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OPEN ACCESS AGENDA 

Presentatie beschikbaar over open access  
De EU heeft de ambitie uitgesproken dat in 2020 
alle wetenschappelijke publicaties 100% open 
access zijn. Mede in dat licht verzorgt de VSNU in de 
EU presentaties over het Nederlandse open access 
beleid, dat internationaal als toonaangevend wordt 
gezien. Daarom heeft de VSNU hierover een 
presentatie online beschikbaar gesteld.  
 
Relevante evenementen 

 
2 t/m 3 oktober 2017: NFAIS Open Access 
Conference – Alexandria, VS  
 
10 oktober 2017: Getting Published in Open 
Access Journals - A Panel Discussion – Iowa City, VS  
 
12 t/m 13 oktober 2017: OpenCon LatAm 2017 – 

New Mexico, Mexico 
 
16 oktober 2017: Open access: New contents, 
new relations, new horizons.  – Lissabon, Portugal 
 
23 oktober 2017: SJSU Open Access Conference 
2017: (Re)Placing Open: Assessing the Current OA 
Landscape. – San Jose, VS 
 
24-30 oktober 2016: International Open Access 
week – Wereldwijd activiteiten 
 
24 oktober 2017: Open Access Geospatial Data – 
New Hampshire, VS 
 
27 oktober 2017: Open Access Symposium 2017  
– Stoney Brook, VS  
 
 
 

MEER INFORMATIE  

 Veel gestelde vragen open access 

 Factsheet open access 

 www.vsnu.nl/openaccess 

 www.openaccess.nl 

 

Colofon  
De nieuwsbrief open access is een uitgave van de 

VSNU, in samenwerking met de Nederlandse 

universiteitsbibliotheken en de Koninklijke 

Bibliotheek. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor 

iedereen die geïnteresseerd is in open access, 

waaronder wetenschappers, universiteitsbestuurders, 

bibliotheekmedewerkers, kennispartners, politici en 

media. 

 

Tips of suggesties?  

Mail naar openaccess@vsnu.nl. 

 

Aan- en afmelden 

Aanmelden kan via dit formulier. 

Afmelden kan via de link 'unsubscribe' in de footer of 

stuur een mail naar openaccess@vsnu.nl. 

 

 

Vernieuwd E-zine over open access  

In het vernieuwde E-zine wordt beschreven welke 
impact open access publiceren heeft en wat het 
succes is van de Nederlandse inzet op het gebied 
van open access. Het E-zine is ook in het Engels 
beschikbaar.  

 

 

 

http://www.vsnu.nl/
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Open%20access/VSNU%20OA%20presentation.pdf
http://www.nfais.org/index.php?option=com_mc&view=mc&mcid=72&eventId=531338&orgId=nfais&recurringId=0
http://www.nfais.org/index.php?option=com_mc&view=mc&mcid=72&eventId=531338&orgId=nfais&recurringId=0
https://events.uiowa.edu/event/getting_published_in_open_access_science_journals_-_a_panel_discussion#.Wba1NsiGOUk
https://events.uiowa.edu/event/getting_published_in_open_access_science_journals_-_a_panel_discussion#.Wba1NsiGOUk
http://www.opencon2017.org/opencon_2017_latam
https://accesscultureportugal.wordpress.com/events/annual-conference-open-access/
https://accesscultureportugal.wordpress.com/events/annual-conference-open-access/
http://scholarworks.sjsu.edu/oa-un-conference/
http://scholarworks.sjsu.edu/oa-un-conference/
http://scholarworks.sjsu.edu/oa-un-conference/
http://www.openaccessweek.org/
http://www.openaccessweek.org/
http://scholars.unh.edu/oaw/2017/presentations/10/
http://library.stonybrook.edu/scholarly-communication/open-access-symposium-2017/
http://www.vsnu.nl/faq-open-access-nl.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/21_Factsheet_OpenAccess.pdf
http://www.vsnu.nl/openaccess
http://www.openaccess.nl/
mailto:openaccess@vsnu.nl
http://vsnu.us7.list-manage1.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=614be3da33&e=a36a1d9037
http://vsnu.us7.list-manage1.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=614be3da33&e=a36a1d9037
mailto:openaccess@vsnu.nl
http://vsnu.nl/more-impact-with-open-access/
http://www.vsnu.nl/meer-impact-met-open-access/

