
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang open access in Nederland 
 
HBO zet zich in voor open access 

Op 27 september hebben verschillende Hogescholen de handen 

ineen geslagen voor een actie-agenda die ervoor moet zorgen dat 

in het HBO werk wordt gemaakt van open access. Staatssecretaris 

Sander Dekker ondersteunt deze ontwikkeling van harte. In de 

agenda is opgenomen dat wordt geïnventariseerd welke 

vaktijdschriften veel worden gebruikt, inzichtelijk wordt gemaakt 

wie actief bezig zijn met publicaties, onderzoek en open access en 

dat kennis en voorlichting over open access moet worden 

bevorderd. Tijdens de bijeenkomst van de Hogescholen 

onderstreepte Dekker nogmaals het belang van open access 

“Open access helpt om de resultaten van onderzoek zichtbaarder 

te maken, zorgt voor meer samenwerking tussen verschillende 

instellingen, bedrijfsleven, overheden en onderzoeksinstellingen. 

En het maakt dat de impact van dat onderzoek veel groter wordt, 

zowel maatschappelijk als economisch.” 

 

Dies Natalis Open Universiteit in het teken van open 

science  

Eind september vond de Dies Natalis van de Open Universiteit 

plaats. Dit jaar stond de Dies Natalis volledig in het teken van 

open data en open science. Volgens rector prof. mr. Oskam 

moeten we op een creatieve en andere manier naar evaluatie en 

waardering van onderzoek gaan kijken.  

 

Avond van Wetenschap en Maatschappij 

Tijdens de jaarlijkse avond van Wetenschap en Maatschappij in de 

Ridderzaal in Den Haag sprak staatssecretaris Dekker over de 

maatschappelijke en economische impact van wetenschap. Dekker 

riep tijdens deze avond wetenschappers op om meer naar buiten 

te treden en onderzoeksresultaten te delen zodat ook leraren, 

huisartsen en kleine bedrijven voordeel kunnen doen met nieuwe 

kennis. Daarnaast sprak Dekker tijdens deze avond zijn 

waardering uit voor de VSNU en NWO op het vlak van hun inzet 

voor open access en voortrekkersrol in Europa.  

 

Verkiezingsprogramma’s  

De VVD schrijft in haar verkiezingsprogramma dat vrije toegang 

tot wetenschappelijke publicaties zorgt voor meer innovatie. 

Daarom wil de VVD dat resultaten van publiek gefinancierd 

onderzoek aan de buitenwereld beschikbaar worden gesteld om 

voorop te lopen in open kennisdeling. Het CDA, de SP en de 

Christen Unie hebben open access niet opgenomen in de 

verkiezingsprogramma’s.  

 

Onderhandelingen contract Wolters Kluwer 

De Nederlandse universiteiten hebben geruime tijd onderhandeld 

met uitgeverij Wolters Kluwer om de wetenschappelijke 

publicaties van aan Nederlandse universiteiten verbonden juristen 

in open access beschikbaar te stellen. Voor de komende periode 

heeft dit helaas niet geleid tot een akkoord. In de overeenkomst 

die is vastgesteld zijn de leesrechten van reeds gepubliceerde 

artikelen veilig gesteld voor 2016 en 2017. De verlenging van het 

huidige contract geeft beide partijen de gelegenheid er in het 

komende jaar alsnog uit te komen.  

 
 
 
 

Internationale ontwikkelingen  

 
Duitsland 
Onderzoek gefinancierd door het Duitse Ministerie voor 
Onderwijs en Onderzoek (BMBF) moet in de toekomst open 
access gepubliceerd worden. Open access voorvechters vinden 
dat de strategie niet ver genoeg gaat. Onderzoekers hebben 
nog steeds de mogelijkheid om onderzoek eerst in een 
wetenschappelijk tijdschrift te laten publiceren onder embargo 
alvorens het uiteindelijk ook open access beschikbaar wordt. 
Door deze bepaling is het een mooie stap naar een 
internationaal open access beleid, maar geen innovatieve 
ontwikkeling.   
 
CERN 
De Europese Raad voor Kernonderzoek, het CERN, heeft 
besloten hun project rondom het open access beschikbaar 
maken van wetenschappelijke studies met drie jaar te 
verlengen. In dit project zijn 3000 bibliotheken en 
onderzoeksorganisaties uit 44 verschillende landen betrokken. 
De directeur generaal van CERN, Fabiola Gianotti, geeft aan dat 
het project iedereen in de wereld kosteloos toegang wil geven 
tot hoog kwaliteit wetenschappelijk onderzoek in peer-reviewed 
tijdschriften.  
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Open access in de media 
 
In het artikel “What it means to be green” benoemen 
onderzoekers Gadd en Covey verbonden aan de London School 
of Economics and Political Science (LSE) een groot probleem 
van open access via de groene route. Uit het onderzoek van de 
auteurs is gebleken dat het aantal ‘groene’ uitgevers (volgens 
RoMEO kleurcodes) is gestegen, maar het aantal beperkingen 
omtrent het zelf-archiveren sneller is toegenomen. De auteurs 
stellen dat het groene open access beleid zo complex mogelijk 
wordt dat auteurs gedwongen worden om te betalen voor open 
access via de gouden route.  
 
Lara Speicher, publishing manager bij University College 
London Press (UCL Press), heeft onderzoek gedaan of open 

access publiceren van boeken effect heeft op de fysieke 
verkoop van boeken. Uit haar onderzoek is gebleken dat 
boeken die open access worden gepubliceerd niet minder 
worden verkocht, maar wel een groter bereik hebben omdat de 
gedownloade exemplaren extra worden gelezen. Daarbij komt 
dat open access publicatie van boeken kansen geeft voor 
wetenschappelijke boeken die anders de drukpers niet zouden 
halen door een zeer specifiek onderwerp of omdat de interesse 
voor het boek vooral in maatschappelijke kringen ligt die 
minder financiële mogelijkheden hebben.  
 
 
 
 

 
 

https://www.timeshighereducation.com/news/german-research-ministry-demands-open-access
https://www.timeshighereducation.com/news/german-research-ministry-demands-open-access
http://www.interactions.org/cms/?pid=1035981
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/09/19/what-it-means-to-be-green-exploring-publishers-changing-approaches-to-green-open-access/
http://lis.sagepub.com/content/early/2016/07/12/0961000616657406.abstract
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/42723/Speicher.pdf?sequence=1
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OPEN ACCESS AGENDA 

Open access week 
Tijdens open access week hebben er wereldwijd talloze 
bijeenkomsten plaatsgevonden onder het thema van dit jaar 
“Open in Action.” In de Verenigde Staten heeft de ECS 
(Electrochemical Society) hun digitale bibliotheek tijdens open 
access week volledig vrij toegankelijk gemaakt. De ECS wilde 
hiermee een preview geven aan de wereld hoe complete open 
access werkt.  
Op 27 oktober vond in Delft de seminar ‘Publish for impact’ 
plaats, georganiseerd door de universiteiten in Delft, Leiden, 
Rotterdam en OpenAIRE. Het belang van open access en het 
gebruik van aanvullende manieren om impact te bewerken en 
meten waren de hoofdonderdelen van dit seminar.   
 
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 november 2016: Research Data Alliance workshop – 

Birmingham, VK  

2 november 2016: Predators, “pirates” and privacy: 

educating researchers on new challenges in publishing – 

Charleston, VS  

4 november 2016: Workshop Increasing openness and 

reproducibility in quantitative research – Gent, België  

10 november 2016: Where Next for Repositories? – Ottawa, 

Canada  

12 – 14 november 2016: OpenCon 2016 – Washington, VS 

14-15 november 2016: Asia open access summit – Kuala 

Lumpur, Maleisië  

16 – 17 november 2016: Paris open source summit – Parijs, 

Frankrijk  

22 – 23 november 2016: Nordic Open Science and Research 

Forum – Helsinki, Finland  

25 november 2016: Open access et stratégie de publication 

– Limoges, Frankrijk  

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. 

 

 

E-zine over open access  

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.  

 

 

 

Uitgeversdeals en resultaten open access 
inzichtelijk 
 
Op de website www.openaccess.nl is een nieuwe functionaliteit 
gelanceerd. Via het onderdeel ‘Uitgeversdeals en resultaten’ op 
deze website wordt een overzicht gegeven welke afspraken 
Nederlandse universiteit(sbibliothek)en gemaakt hebben met 
uitgevers rond open access en hoeveel publicaties ze hebben 
opgeleverd.  
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http://www.vsnu.nl/
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Open%20access/VSNU%20OA%20presentation.pdf
https://www.jisc.ac.uk/events/rda-workshop-02-nov-2016
https://www.sspnet.org/events/seminars/predators-pirates-and-privacy-educating-researchers-on-new-challenges-in-publishing/
https://www.sspnet.org/events/seminars/predators-pirates-and-privacy-educating-researchers-on-new-challenges-in-publishing/
https://www.fosteropenscience.eu/event/increasing-openness-and-reproducibility-quantitative-research
https://www.fosteropenscience.eu/event/increasing-openness-and-reproducibility-quantitative-research
http://www.carl-abrc.ca/mini-site-page/where-next-for-repositories/
http://www.opencon2016.org/
https://www.eventbrite.sg/e/asia-open-access-summit-2016-tickets-27804184063?aff=efbneb
http://www.opensourcesummit.paris/?lg=en
https://www.fosteropenscience.eu/event/nordic-open-science-and-research-forum-2016
https://www.fosteropenscience.eu/event/nordic-open-science-and-research-forum-2016
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#!/training/6429/6777/?from=program(
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://www.magazine-on-the-spot.nl/openaccess/eng/
http://www.magazine-on-the-spot.nl/openaccess/index.html
http://www.openaccess.nl/
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/

