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NIEUWS 

   

Voortgang onderhandelingen  

  

Koen Becking (Tilburg University), Gerard Meijer 

(Radboud Universiteit Nijmegen) en Jaap Winter (Vrije 

universiteit Amsterdam) en de directeuren van de 

Nederlandse universiteitsbibliotheken onderhandelen 

momenteel met de uitgevers over abonnementsgelden 

voor wetenschappelijke tijdschriften. Universiteiten willen 

de afspraken over de abonnementen alleen verlengen 

onder de voorwaarde dat uitgevers bereid zijn stappen te 

zetten om open access dichterbij te brengen. De 

onderhandelingen lopen per uitgever als volgt:  

 

Onderhandelingen  

De onderhandelingen met uitgever Wiley boeken 

voortgang. Ook met Elsevier en Oxford University Press 

wordt nog onderhandeld. De onderhandelingen met 

Kluwer zijn opgestart. En de onderhandelingen met 

Taylor & Francis en American Chemical Society worden 

op dit moment voorbereid. 

  

Open access week 

Van 19 tot en met 25 oktober vindt wereldwijd de open 

access week plaats. Universiteiten over de gehele wereld 

organiseren in deze week lezingen, symposiums en 

discussiebijeenkomsten. Ook in Nederland worden veel 

activiteiten georganiseerd tijdens de open access week. 

  

Op maandag 19 oktober vindt op de Radboud Universiteit 

een debat plaats over open access, getiteld ‘Who takes 

the plunge, Het perspectief van de onderzoeker, de 

editor in-chief, de promovendus en de bestuurder’. De 

discussie wordt geleid door Martijn van Calmthout, 

wetenschapsredacteur van De Volkskrant. Overige 

sprekers zijn Sarah de Rijcke (onderzoeker Centrum voor 

Wetenschap en Technologie Studies), Johan Rooryck 

(hoogleraar Syntaxis van de Romaanse Talen, 

Universiteit Leiden), Gerard Meijer (voorzitter van het 

College van Bestuur van de Radboud Universiteit) en 

Machteld van Egmond (promovendus bij de afdeling KNO 

van het Radboudumc’. Voor meer informatie. 

  

Op donderdag 22 oktober organiseert de 

Universiteitbibliotheek Groningen een symposium getiteld 

‘Research without paywalls - Chances and challenges of 

open access for the humanities and social sciences’. Het 

symposium vangt aan met een lezing van Martin Paul 

Eve (University of London en oprichter van de Open 

Library of Humanities) waarin hij focust op open access 

bij de humaniora en de gedrags- en 

maatschappijwetenschappen. Vervolgens lichten de 

volgende wetenschappers hun ervaringen en hun open 

access publicaties in een presentatie toe: Andrej Zwitter, 

Hedderik van Rijn, Hayo Terband en Marleen Janssen. 

 

Open access in de media 

 

In de aanloop naar de open access week 

licht prof. dr. Gerard Meijer (voorzitter 

van het College van Bestuur van de 

Radboud Universiteit Nijmegen) het 

principe van open access toe en doet een 

beroep op zijn collega´s om ook open 

access te publiceren. 

 

Op het blog van SciELO, plaatste 

wetenschapper en pleitbezorger van open 

access Jan Velterop een blog waarin hij 

ingaat op de vraag wat de transitie naar 

open access nu eigenlijk tegenhoudt en 

wie er te vrezen heeft voor hogere kosten 

door open access. Men is het er over eens 

dat de totale kosten niet omhoog en 

vermoedelijk omlaag gaan. Velterop 

erkent dat in sommige academische 

disciplines door open access inderdaad de 

kosten hoger kunnen uitvallen. Dit kan 

het geval zijn bij specialismes die relatief 

weinig verschillende tijdschriften (en 

daarmee abonnementskosten) kennen en 

veel publicaties (en daarmee veel kwijt 

zijn aan APC’s). Anderzijds zijn instituties 

met een focus op educatie een stuk beter 

uit, aangezien meer artikelen 

geraadpleegd dan gepubliceerd worden. 

Dit zijn echter wel de uitersten van het 

spectrum. Daarom pleit Velterop ervoor 

om onderhandelingen zo breed mogelijk 

aan te gaan, zodat vooral ‘big deals’ 

worden gesloten en daarmee de 

disciplines die met reden vrezen voor 

hogere kosten gecompenseerd worden. 

Hiervoor stelt hij de Nederlandse aanpak 

van de VSNU als voorbeeld en adviseert 

zijn lezers de Nederlandse 

onderhandelingen goed in de gaten te 

houden. 

 

  

 

Citaat 
 

"Europa ist für einen erfolgreichen 

deutschen Forschungsstandort von großer 

Bedeutung, denn nur in europäischer 

Zusammenarbeit mit einem attraktiven, 

leistungsfähigen gemeinsamen 

Forschungsraum wird es uns gelingen 
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Voor meer informatie. 

  

Een volledig overzicht van de activiteiten op Nederlandse 

universiteiten vindt u verderop in de Nieuwsbrief. 

  

Europese ontwikkelingen   

In navolging van het akkoord dat uitgever Springer in 

november 2014 met de Nederlandse universiteiten sloot 

heeft Springer nu ook in Oostenrijk een overeenkomst 

bereikt over open access. Uit de onderhandelingen met 

de Austrian Academic Consortium is voortgekomen dat 

het consortium van 2016 tot 2018 online toegang krijgt 

tot 2000 tijdschriften van Springer. Ook hebben de leden 

van het consortium de mogelijkheid om volgens het 

hybride open access model in 1600 tijdschriften te 

kunnen publiceren. Brigitte Kromp, open access 

vertegenwoordiger van het Oostenrijkse consortium, 

spreekt van een baanbrekende overeenkomst: “Wij 

hopen hiermee een sterke bijdrage te leveren aan een 

snelle transitie van een gesloten publicatie-wereld naar 

een open publicatie-wereld”. De overeenkomst treedt 

vanaf 2016 in werking. 

  

In Frankrijk is een nieuw wetsvoorstel ter consultatie 

aangeboden aan het publiek. Burgers kunnen via het 

internet advies geven over het voorstel, dat onder 

andere meer vrijheid op het internet bepleit en ervoor 

zorgt dat er meer data toegankelijk zijn voor een breder 

publiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

gegenüber anderen forschungsstarken 

Weltregionen in Zukunft zu bestehen.[…] 

[D]er freie, grenzüberschreitende 

Austausch von Wissen ist ein Kernelement 

des Europäischen Forschungsraums. 

Deshalb wollen wir die Wege des offenen 

Zugangs – Open Access – zu 

wissenschaftlichen Erkenntnissen, Daten 

und Publikationen ausbauen, die aus 

öffentlich finanzierten Vorhaben 

entstanden sind." 

  

Duitse minister van Onderwijs Johanna 

Wanka over de Europese 

wetenschapsagenda (2014). 

  

 

Wetenschapper, laat van u 

horen! 

 

Op universiteiten, bij uitgevers, via Twitter, 

op verschillende discussiefora en tijdens 

symposia zijn er discussies over open access 

gaande. 

 

Wij nodigen met name wetenschappers uit 

om hun geluid over open access te laten 

horen. 

 
  

 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

  
Veelgestelde vragen Open access 
Factsheet Open access 
 
Relevante evenementen: 

 
19 oktober - UvA, VU, Leiden, Nijmegen, 
KNAW, SURF: ‘Connecting data for research’. 
In het symposium  staan goede voorbeelden op 
het gebied van het verzamelen, structureren, 
visualiseren en delen van onderzoeksdata 
centraal. 
  
19 oktober – RU: ‘Who takes the plunge?’: 
  
22 oktober – Universiteitsbibliotheek VU: 
‘How to publish a world-class paper’. Tijdens het 

seminar belichten een aantal ervaren 
wetenschappers en een uitgever het gehele 
publicatieproces en zij gaan in op de vragen 
waar beginnend auteurs tegenaan kunnen 
lopen. 
  
20 oktober – Universiteit Utrecht: Workshop 
reeks over open access en open data. 
  
20 oktober 13.30 -17.00 – Tilburg 
University: “Maximize your research input”. 

Een middag met presentaties en 
netwerkmogelijkheden onder voorzitterschap 
van Marc van den Berg, directeur Library and IT 

 

 

Colofon 

De nieuwsbrief open access is een uitgave 

van de VSNU, in samenwerking met de 

Nederlandse universiteitsbibliotheken en de 

Koninklijke Bibliotheek UKB. 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. 
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Services, Tilburg University. 
  
21 oktober – Universiteit Maastricht: ‘What 
journal to publish in’, seminar dat ingaat op 
criteria en tools die auteurs helpen om voor het 
meest geschikte tijdschrift te kiezen en om op 

nieuwe manieren de impact van hun werk te 
verbeteren. 
  
22 oktober - Universiteitsbibliotheek 
Groningen: ´Research without paywalls - 
Chances and challenges of open access in the 
humanities and social sciences´. 
  
22 oktober – Vrije Universiteit Amsterdam: 
seminar ‘How to publish a world-class paper. 
Everything you always wanted to know about 
scientific publishing’. 

  
Overige evenmenten 
22-23 oktober 2015: Symposium Designing 
Comprehensive Open Knowledge Policies to Face 
Climate Change – Wenen, Oostenrijk 
 
14-16 november 2015: OpenCon – Brussel, 
België 
 
18-20 november 2015: OpenEd15: The 
impact of Open - Vancouver, Canada 
 

 
www.vsnu.nl/openaccess 
www.openaccess.nl 
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