
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Prof. Levi, 
prof. Meijer en prof. Valkenburg gingen u voor.  
 
#openaccess 
 

 

NIEUWS 
 
Open Science Conference Amsterdam groot succes 
 

Koen Becking (Tilburg University), Gerard Meijer (Radboud Universiteit 
Nijmegen), Jaap Winter (Vrije Universiteit Amsterdam) en de 
directeuren van de Nederlandse universiteitsbibliotheken onderhandelen 
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. 
 
Sander Dekker: ‘Wetenschap is als een glinsterende magneet’  
Deze week vond in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de 
Europese Unie de Open Science Conference in Amsterdam plaats. Ook 
de VSNU was met enkele bestuurders aanwezig bij dit evenement. 
Staatssecretaris Dekker opende deze conferentie met een toespraak 
waarin hij uitgevers, wetenschapsfinanciers en internationale collega’s 
opriep om er alles aan te doen om wetenschappelijke data en artikelen 
toegankelijk te maken voor iedereen. Als voorbeeld stelde Dekker de 
wijze waarop wetenschappers en patiënten al hun kennis en informatie 
openbaar maakten om ziektes als aids aan te pakken. ‘Dit voorbeeld laat 
zien wat een open benadering in wetenschap kan bewerkstelligen. Het 
helpt onderzoekers om buiten hun discipline te treden en krachten te 
bundelen met anderen, ook als ze buiten de wetenschap staan. En 
hierdoor zijn er levens gered’, aldus Dekker. 
 
EU-commissaris Moedas: ‘Europa krijgt allerbeste Science Cloud’  
Ook eurocommissaris Moedas (wetenschap en innovatie) was een van 
de sprekers op de conferentie. Moedas sprak over de economische 
impact die open science kan hebben, omdat gedeelde, openbare 
informatie enorm in waarde stijgt. Hij pleitte hierbij voor een nieuw 
business model. Moedas is van mening dat elk Europees 
wetenschappelijk artikel open access zou moeten zijn, want ‘voor open 
science hebben we open access nodig. Dit is de eerste voorwaarde’.  
Moedas wil dat Europa wereldwijd de leider wordt van ‘data driven’ 
wetenschap. De Europese Cloud die de Commissie op gaat tuigen speelt 
een belangrijke rol op het gebied van wetenschappelijke infrastructuur.  
 
KNAW publiceert ‘Open boek over open access’ 
Op de Open Science Conference overhandigde José van Dijck, president 
van de KNAW, het eerste exemplaar van het boek ‘Open boek over open 
access’ aan Eurocommissaris Moedas en staatssecretaris Dekker. In dit 
boek staan 21 interviews gepubliceerd met verscheidene 
wetenschappers over open access. Het debat over open access wordt, 
aldus Van Dijck, vaak gevoerd door bestuurders, bibliothecarissen, 
overheidsdienaren en uitgevers. Goed om daarom de wetenschappers 
aan het woord te laten. Het boek is hier te downloaden.  
 

VSNU verwelkomt de ‘Amsterdam call for action’  
Als resultaat van de Open Science Conference werd op de tweede dag 
de ‘Amsterdam Call for Action on Open Science’ gepresenteerd. De 
VSNU is verheugd dat in Amsterdam een belangrijke stap is gezet om de 
transitie naar open science te versnellen. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: 
‘Je ziet dat het draagvlak voor open access bij alle betrokkenen groeit, 
zowel nationaal als internationaal. Ook de komende jaren zet de VSNU 
zich in om in Europees verband deze ‘call for action’ om te zetten in 
‘action’.’ In deze Call for Action staan vijf concrete actiepunten om in 
Europees verband werk te maken van open science en open access.  
- verwijderen van obstakels, die nu open science belemmeren 
- het aanleggen onderzoeksinfrastructuren 
- creëren van ‘incentives’ voor open science 
- open science als ‘mainstream’ promoten 
- open science inbedden in de wetenschap en maatschappij. 
 
De komende tijd wordt de ‘call for action’ verder uitgewerkt. 
 

Open access in de media  

Verscheidene media berichtten over de rechtzaak 
van Elsevier tegen Sci-Hub. Sci-Hub is een online 
repository met meer dan 48 miljoen 
wetenschappelijke artikelen en wordt ook wel de 
‘Robin Hood van de wetenschap’ genoemd. De NY 
Times publiceerde een artikel ‘Should all Research 
Papers be Free’, waarin de argumenten van voor- en 
tegenstanders van Sci-Hub worden genoemd. Zo 
stelt Peter Suber van de Harvard University dat 
onwettige ‘access’ open access een slechte naam 
bezorgt. In een artikel op Times High Education 
wordt echter gesteld dat onderzoekspiraterij 
bijdraagt aan het algemeen belang. 
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Quote  

 
“Instead of asking ourselves how to stop the 
unstoppable, let's ask ourselves how we're 

going to make openness work for us. ’’ 
  
Eurocommissaris Moedas tijdens het Open Science 
Conference.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=GD0H0Wtxci8
https://www.youtube.com/watch?v=Z_gRdzSO3Ko
https://www.youtube.com/watch?v=mb5jlZ0RY4s
https://www.youtube.com/watch?v=mb5jlZ0RY4s
https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/sander-dekker/documenten/toespraken/2016/04/04/toespraak-internationale-bijeenkomst-open-science
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-1225_en.htm
http://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/20160404-open-boek-over-open-access
http://www.nytimes.com/2016/03/13/opinion/sunday/should-all-research-papers-be-free.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2016/03/13/opinion/sunday/should-all-research-papers-be-free.html?_r=1
https://www.timeshighereducation.com/blog/sci-hub-research-piracy-and-public-good
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OPEN ACCESS AGENDA 

Vorige maand publiceerde de VSNU het E-zine. In 
het E-zine wordt beschreven hoe Nederland zijn 
positie als gidsland naar open access heeft 
bemachtigd en wat er uniek is aan de Nederlandse 
aanpak. Het E-zine is ook in het Engels beschikbaar.  

 

 
Relevante evenementen 

16-17 mei 2016: 18th International Conference on 

Open Access – Montreal, Canada 

17 mei 2016: Green Light for Open Access – 

Amsterdam, Nederland 

19-20 mei 2016: Open access at the tipping point 

– Denton, Verenigde Staten 

7-9 juni 2016: International Conference on 

Electronic Publishing – Göttingen, Duitsland 

14-16 juni 2016: WissKom 2016 – Jülich, 

Duitsland 

21-22 september 2016: Open Access Scholarly 

Publishers Association – Arlington, Verenigde Staten 

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. 

 

 

http://www.vsnu.nl/
http://www.magazine-on-the-spot.nl/openaccess/index.html
http://www.magazine-on-the-spot.nl/openaccess/eng/
https://www.waset.org/conference/2016/05/montreal/ICOA
https://www.waset.org/conference/2016/05/montreal/ICOA
http://www.eu2016.nl/kalender/2016/05/17/green-light-for-open-access-aligning-europe%E2%80%99s-oa-policies
https://openaccess.unt.edu/symposium/2016
http://meetings.copernicus.org/elpub2016/
http://meetings.copernicus.org/elpub2016/
http://www.fz-juelich.de/zb/DE/UeberUns/Tagungen/wisskom2016/wisskom2016_node.html
http://oaspa.org/conference/
http://oaspa.org/conference/
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/
http://www.magazine-on-the-spot.nl/openaccess/index.html
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

