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NIEUWS 

   

Laatste open access nieuwsbrief van dit 

collegejaar 

  

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.  

  

Open access akkoord tussen Taylor & Francis en 

VSNU 

De VSNU en Taylor & Francis Group, een van de acht 

grote wetenschappelijk uitgeverijen in Nederland, zijn tot 

een akkoord gekomen over open access. Het nieuwe 

licentiepakket voor 2016 en 2017 houdt in dat 

wetenschappers verbonden aan een Nederlandse 

instelling zonder aanvullende kosten open access kunnen 

publiceren in alle Taylor & Francis and Routledge hybrid 

journals.  

Vorige maand spraken de EU onderzoeksministers, onder 

voorzitterschap van Nederland, de ambitie uit om alle 

wetenschappelijke artikelen vanaf 2020 volledig open 

access te publiceren. ‘Deze overeenkomst met een 

afspraak voor 100% open access brengt dat doel 

dichterbij’, aldus Jaap Winter, hoofdonderhandelaar 

namens de VSNU. ‘Je ziet meer en meer uitgeverijen 

kiezen voor open access. Dat ook Taylor & Francis met 

ons dit akkoord sluit geeft aan dat de trend door blijft 

zetten en onomkeerbaar is. Een grote stap in de juiste 

richting’. Meer informatie over de deal vindt u op de 

website van de VSNU. 

  

Aan de slag met de Europese ambities 

Tijdens het Nederlands voorzitterschap hebben de 

Europese ministers van onderzoek de ambitie 

uitgesproken dat alle wetenschappelijke publicaties in 

2020 100% open access moeten zijn. Om deze ambitie 

handen en voeten te geven organiseerden de VSNU, 

Neth-ER en de European University Association (EUA) het 

seminar ‘Open Access, What’s Next?’. Sprekers waren 

Robert van der Vooren (VSNU) en Johannes Vogel (Open 

Science Policy Platform). Ook werd door een 

internationaal panel, het perspectief vanuit uitgevers, 

universiteiten en overheid geschetst. Vier belangrijkste 

conclusies: 

 

1. We moeten onszelf niet de vraag ‘waarom willen we 

 

Uitgeverijen varen wel bij open 

access? 

 

In het kritische artikel ‘Open access: All 

human knowledge is there – why can’t 

everybody access it’ van Ars Technica 

geeft Glynn Moody een gedetailleerd 

historisch overzicht van de strijd om open 

access. Moody stelt dat op alle fronten de 

uitgeverijen hun grip versterken. De 

uitgeverijen zijn bij de gouden, groene en 

hybride modellen in staat om hun hoge 

winstmarges te behouden waardoor de 

kosten voor wetenschappelijke artikelen 

hoog blijven. Volgens hem kan de 

doelstelling van de EU om in 2020 open 

access te realiseren, leiden tot het 

kostbare hybride open access systeem. 

Hetzelfde probleem geldt volgens hem 

voor de Nederlandse ‘big deals’. De 

oplossing ligt volgens Moody in de 

vooruitgang van de digitale technologie. 

Digitale technologie maakt het uiteindelijk 

onmogelijk voor grote uitgeverijen om de 

open access revolutie te weerstaan. De 

vraag rest of de uitgeverijen mee gaan 

werken aan de digitale versie van open 

access of dat zij zich blijven verzetten. 

Ook prof. Martin Eve bespreekt deze 

problematiek en pleit in zijn blog voor 

‘consortial funding’ als een alternatief 

voor de article processing charges, maar 

beargumenteert dat dit niet een 

neerwaartse druk op prijzen zal 

uitoefenen. 

  

 

Quote  

 

“Toegankelijkheid van de wetenschap is 

voor iedereen belangrijk: voor student en 

samenleving. Op deze manier wordt 

wetenschappelijke informatie voor 

iedereen beschikbaar.” 

  

Jan Sinnige, voorzitter van het 

Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) 

  

"Open Acces van wetenschappelijke 

publicaties is een mooie stap naar het 
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open access’, maar ‘hoe realiseren we open access’ 

stellen. 

2. De transitie naar open access moet zowel vanuit de 

basis (bottom-up) als vanuit de top (top-down) 

plaatsvinden. 

3. We moeten een goede dialoog voeren tussen de 

verschillende belanghebbenden om in actie te komen. 

Deze dialoog moet niet alleen de resultaten beslaan, 

maar ook het systeem als geheel. 

4. Nu achterover leunen leidt tot onzekerheid. Daarom 

moeten politiek en wetenschap nu aan de slag. 

Een verslag vindt u hier. 

  

Internationaal: access naar de rest van Europa 

open 

Nederland is toonaangevend op het gebied van open 

access en wil zijn kennis hierover graag delen met 

andere landen. De leden van de onderhandelingsteams 

van VSNU en UKB hebben de afgelopen maanden door 

Europa gereisd om kennis over open access te delen. 

Onderstaande kaart geeft aan waar zij de afgelopen 

maanden hun kennis over open access gedeeld hebben. 

 

 
 

 

Laatste open access nieuwsbrief van dit collegejaar 

De komende weken onderhandelt de VSNU niet met 

uitgeverijen over open access overeenkomsten. Daarom 

verschijnt de volgende maand geen open access 

nieuwsbrief. In september gaan we hier weer mee van 

start. Wij wensen u een fijne zomer toe. 
  

 

verder toegankelijk maken van kennis. 

Het past in het kennislandschap van de 

21ste eeuw om maatschappelijk 

belangrijk onderzoek op een andere 

manier beschikbaar te stellen dan 

voorheen, waarin de uitgevers een 

grotere rol hadden. Het is mooi dat de 

Nederlandse universiteiten het voortouw 

hebben genomen in deze ontwikkeling." 

  

Jarmo Berkhout, voorzitter Landelijke 

Studentenvakbond (LSVb) 

 

Wetenschapper, doe mee! 

 

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. 

 

 

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.  

 

 

     

 
   

 

OPEN ACCESS AGENDA 

 
Presentatie beschikbaar over open access  
 
Open access is een internationale beweging. 

Weliswaar worden contracten met uitgevers op 
nationaal niveau afgesloten, maar 
wetenschappelijke kennis kent geen 
geografische begrenzingen. Daarom zet de 
VSNU zich ook internationaal in voor open 
access. Robert van der Vooren, projectleider 

 

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. 
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open access van de VSNU, over open access 
contracten: “De EU heeft de ambitie 

uitgesproken dat in 2020 alle wetenschappelijke 
publicaties 100% open access zijn. Mede in dat 
licht verzorgen wij 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: 
 
15 juli 2016: Open Access Good Practice 
Summer Series: Cost Management – Bath, VK 

 
15-17 juli 2016: Open Knowledge Leaders 
Program – Berlijn, Duitsland 
 
3-7 september 2016: 45th General Assembly 
of Beth – Helsinki, Finland 
 
9 september 2016: Reproducible Open Science 
– Hannover, Duitsland 
 
21-22 september 2016: Open Access 
Scholarly Publishers Association – Arlington, 

Verenigde Staten 
 
28-30 september 2016: D14R 2016 – Krakau, 
Polen 
 
7-8 oktober 2016: Copyright and the 
circulation of knowledge – Parijs, Frankrijk 
 
10-11 oktober 2016: Open Access to Scientific 
Information – München, Duitsland 
 

13-14 oktober 2016: Open access and 
evaluation of research – Toulouse, Frankrijk 
 
26 oktober 2016: Open access, open data, 
open science – Londen, VK 
 
 

MEER INFORMATIE  

 Veel gestelde vragen open access 

 Factsheet open access 

 www.vsnu.nl/openaccess 

 www.openaccess.nl 

 
  

 

 

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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