
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang open access in Nederland 
 
Onderzoekers Tilburg University kunnen gratis open access 
publiceren 
Tilburg University is lid geworden van Cogitatio Press. Cogitatio Press is een 
academische open access uitgever van vier online peer-reviewed 
tijdschriften; Media and Communication, Politics and Governance, Social 
Inclusion en Urban Planning. Het lidmaatschap is geldig in 2017 en 2018. 
Door het lidmaatschap hoeven de onderzoekers verbonden aan Tilburg 
University geen article processing charge te betalen voor de publicaties in de 
tijdschriften.  

 
Hogescholen kiezen voor de “groene route” 
Het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken wil in 2020 via de 
groene route 100% open access publiceren. Vorig jaar vond het seminar 
‘open access doen we samen’ plaats. Op basis van de uitkomst van dit 
seminar is nu gekozen voor de groene route. Het is de bedoeling dat alle 
publicaties van onderzoekers en studenten van hogescholen een ‘creative 
commons’ licentie krijgen, waardoor vrijelijk hergebruik van de artikelen 
mogelijk is.  
 
Gates Foundation en Europese Commissie worden mogelijk open 
access uitgevers 
De Bill & Melinda Gates foundation is voornemens zelf een open access 
publicatieplatform te starten. De Gates Foundation wil met dit platform de 
publicatie van artikelen en data van onderzoek gefinancierd door de 
Foundation versnellen. Voor de verdere ontwikkeling heeft de Gates 
Foundation contact met F1000research; een open access platform dat snel 
publiceert nadat de artikelen en data een eerste ‘gezond verstand’ controle 
hebben gehad door de editors die vast in dienst zijn. De peer-reviews 
komen pas ná publicatie. 
De Europese Commissie spreekt over een vergelijkbaar idee. Het is nog niet 
officieel bevestigd dat de Europese Commissie daadwerkelijk ook een open 
access publicatieplatform gaat oprichten. Er gaan echter meerdere geluiden 
dat Carlos Moedas, Europees Commissaris met de portefeuille onderzoek, 
wetenschap en innovatie, de beslissing al heeft genomen om het platform te 
gaan lanceren.  
 
Open access artikelen makkelijker toegankelijk  
Er is een nieuwe tool gelanceerd om meer open access publicaties van 
artikelen te vinden. ‘Unpaywall’ zoals de tool heet is een uitbreiding die 
Chrome en Firefox bieden en linkt naar volledige open access artikelen. 
Indien er wordt gezocht naar een artikel en het artikel zit achter een 
betaalmuur gaat Unpaywall door het aanklikken van een aparte knop op 
zoek naar een legaal geüploade open access variant van het artikel. In 53% 
van de gevallen vond Unpaywall een volledige open access variant en de 
verwachting is dat door toename van het aantal open access artikelen en 
verbetering van de software dit percentage in de toekomst fors gaat stijgen.  
 
Conflicten met Elsevier over publicatie open access overeenkomsten 
Op 23 maart vond de hoorzitting plaats met Elsevier, Springer en de 
Nederlandse universiteiten. Aanleiding voor deze hoorzitting is een WOB-
verzoek bij alle Nederlandse universiteiten om te achterhalen hoeveel 
universiteiten betalen aan uitgevers om artikelen van aan de universiteit 
gelieerde onderzoekers open access te publiceren. Elsevier en Springer 
hebben een bezwaarprocedure aangespannen tegen de openbaarmaking. 
Kort na de hoorzitting heeft ScienceGuide laten weten over de 

overeenkomst van Elsevier met de universiteiten te beschikken. Volgens 
ScienceGuide “lijkt het er op dat de uitgever er alles aan doet om de weg 
naar open access zo lang en onaantrekkelijk mogelijk te maken.”  
 
Hogeschool van Amsterdam heeft eigen open access fonds  
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) stimuleert haar onderzoekers actief 
om publicaties via een open access route te laten verlopen. De HvA heeft 
een open access fonds opgericht dat in veel gevallen kan zorgen voor 
financiering van open access publicaties. Dit fonds is opgezet door de 
Bibliotheek van de HvA en kan deze financiering verzorgen door de 
afspraken die zij met uitgevers hebben gemaakt. De HvA Bibliotheek heeft 
voor dit initiatief recent de HBOAward gewonnen. Deze award wordt 
uitgereikt aan initiatieven die de impact van praktijkgericht onderzoek op de 
samenleving vergroten.  
 

Internationale ontwikkelingen  

 

Taiwan  
Meer dan 75% van de Taiwanese universiteiten 
hebben Elsevier’s wetenschappelijke tijdschriften 
geboycot. Het is nog niet duidelijk of deze 
universiteiten weinig waarde hechten aan de 
wetenschappelijke tijdschriften van Elsevier of dat dit 
een onderhandelingstactiek is om de open acces 
component in de abonnementen te verhogen. Deze 
ontwikkelingen in Taiwan worden met name in 
Duitsland en Peru aandachtig gevolgd. In deze landen 
hebben de universiteiten de contracten met Elsevier 
niet verlengd, omdat de onderhandelingen van de 
contracten met een significante open access strategie 
op niets zijn uitgelopen.  
 
Zweden 
In Zweden heeft The Bibsam Consortium, de 
koepelorganisatie die in Zweden de onderhandelingen 
voert met uitgevers, een open access deal gesloten 
met het Institute of Physics (IOP). In deze 

overeenkomst is afgesproken dat deelnemende 
organisaties een korting tot 90% krijgen op de open 
access publicatiekosten in de 48 hybride tijdschriften 
van de IOP.  

 
Verenigde Staten 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) heeft een 
nieuw open access beleid. Alle studenten, 
onderzoekers en overige medewerkers van MIT 
kunnen door het nieuwe beleid er voor kiezen om 
artikelen te publiceren met een open access licentie. 
De MIT hecht hier grote waarde aan, omdat ze willen 
dat onderzoeken gedaan aan de MIT ook door andere 
wetenschappers kunnen worden gebruikt.  
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Open access in de media 
 
In Engeland is onderzoek gedaan naar het 
publiceergedrag van Engelse academici. Het doel van 
deze studie was om de houding van wetenschappers  
ten opzichte van open access te onderzoeken. Uit het 
onderzoek is gebleken dat de wetenschappers er 
eerder voor kiezen om open access te publiceren als 
zij zich bewust zijn van open access beleid en het 
belang ervan onderschrijven. Procentueel worden de 
meeste open access artikelen gepubliceerd door 
wetenschappers met een medische achtergrond. Voor 
het onderzoek zijn 1722 wetenschappers geïnterviewd. 
Ongeveer 40% van de ondervraagden had eerder zelf 
open access gepubliceerd. Opvallend is dat ook 10% 
heeft aangegeven dit niet te hebben gedaan, maar ook 
niet van plan is dit in de toekomst te gaan doen. Uit 
het onderzoek is gebleken dat er verwaarloosbare 
verschillen zijn tussen open access publicaties in de 
verschillende leeftijdsgroepen die zijn onderzocht. 
Mannen bleken volgens het onderzoek iets vaker open 

access te publiceren dan vrouwen.  
 

https://blog.uvt.nl/rs/2017/04/cogitatio-membership-gratis-open-access-publiceren/
http://openaccess.nl/nl/actueel/hogeschoolbibliotheken-kiezen-voor-groene-route
https://www.nature.com/news/gates-foundation-announces-open-access-publishing-venture-1.21700
https://www.techdirt.com/articles/20170404/09344237080/european-commission-may-join-gates-foundation-wellcome-trust-becoming-open-access-publisher.shtml
http://thegovlab.org/unpaywall/
http://www.inct.nl/nl/artikel/5831/conflict-rond-elsevier-om-open-access-verder-op-scherp.html
http://www.inct.nl/nl/artikel/5831/conflict-rond-elsevier-om-open-access-verder-op-scherp.html
http://www.scienceguide.nl/201703/elsevier-remt-open-access-in-contract.aspx
http://www.hva.nl/bibliotheek/gedeelde-content/nieuws/2017/04/open-acccess-fonds.html
https://www.surf.nl/nieuws/2017/02/hboaward-samen-maken-we-praktijkgericht-onderzoek-toegankelijk.html
http://www.huffingtonpost.com/entry/asia-advances-open-access-research_us_58dd0e6de4b0fa4c09598679
http://www.kb.se/bibliotek/centrala-avtal/Bibsam-Consortium/
http://news.mit.edu/2017/institute-announces-new-open-access-policy-all-mit-authors-0406
https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-017-2316-z?utm_content=bufferc47ef&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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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 

 
3 mei 2017: Learning the Lessons of Working with 
the British Library's Digital Content and Data – 
Milton Keynes, VK 
 
8 t/m 10 mei 2017: Confederation of Open Access 
Repositories (COAR) Annual Meeting 2017 – 
Venetië, Italië 
 
8 t/m 12 mei 2017: Open Access Erasmus Staff 
Week 2017 – Luik, België  
 
9 tm 13 mei 2017: PAGES Open Science Meeting – 
Zaragoza, Spanje  
 
11 mei 2017: Open science ur rektorsperspektiv.- 
Stokholm, Zweden 
 
18 tm 19 mei 2017: UNT Open Access Symposium 
2017: Making Use of Public Data – Frisco, VS 
 
24 mei 2017: Training: Open Access, Open Data, 
Open Science: Anatomy of a disruptive technology – 
Londen, VK 
 
25 mei 2017: An Open Digital South: Risks and 
Rewards – Davis, 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
https://www.eventbrite.co.uk/e/learning-the-lessons-of-working-with-the-british-librarys-digital-content-and-data-for-your-tickets-32086255855?aff=efbneb
https://www.eventbrite.co.uk/e/learning-the-lessons-of-working-with-the-british-librarys-digital-content-and-data-for-your-tickets-32086255855?aff=efbneb
https://www.coar-repositories.org/community/coar-annual-meeting-2017/
https://www.coar-repositories.org/community/coar-annual-meeting-2017/
http://lib.ulg.ac.be/fr/content/open-access-erasmus-staff-week-2017
http://lib.ulg.ac.be/fr/content/open-access-erasmus-staff-week-2017
http://www.pages-osm.org/index.php
http://su.se/biblioteket/om-oss/evenemang/open-science-ur-rektorsperspektiv-1.328465
http://openaccess.unt.edu/symposium/2017
http://openaccess.unt.edu/symposium/2017
http://www.cilip.org.uk/uk-einformation-group/events/ukeig-training-open-access-open-data-open-science-anatomy-disruptive-technology-0
http://www.cilip.org.uk/uk-einformation-group/events/ukeig-training-open-access-open-data-open-science-anatomy-disruptive-technology-0
https://www.eventbrite.com/e/an-open-digital-south-risks-and-rewards-registration-33599812945?aff=efbneb
https://www.eventbrite.com/e/an-open-digital-south-risks-and-rewards-registration-33599812945?aff=efbneb
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/

