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NIEUWS 

   

Open access deal universiteiten en Elsevier 

verder uitgewerkt 

  

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.  

  

Uitwerking contract Elsevier in volle gang 

Na het sluiten van het principe-akkoord met Elsevier 

vorige maand, zijn VSNU en de uitgever in gesprek om 

het contract uit te werken. Er wordt momenteel 

gesproken over de details uit het akkoord, zoals de lijst 

van Elsevier tijdschriften waarin zonder extra kosten 

voor onderzoekers open access gepubliceerd kan 

worden. Binnenkort worden deze gesprekken afgerond 

en kunnen wij u meer informatie geven. 

  

Voortgang onderhandelingen 

De onderhandelingen met uitgeverijen over open access 

gaan onverminderd door. Met een aantal uitgeverijen 

zoals Wiley wordt reeds langere tijd constructief 

gesproken over volgende stappen op het gebied van 

open access. Met andere uitgevers wordt nu voor het 

eerst gesproken over open access. Helaas lukt het met 

een enkele uitgeverij nog niet om tot open access te 

komen. Zo hebben we het contract (zonder open access) 

met Oxford University Press nog een jaar moeten 

verlengen. Met OUP blijven we wel intensief in gesprek 

om uiteindelijk wel de stap naar open access te maken.   

  

AWTI: maak wetenschap begrijpelijker 

Een masterplan om kennis niet alleen vindbaar, maar 

ook overzichtelijk en begrijpelijk te maken. Dat zijn 

enkele adviezen die de Adviesraad voor Wetenschap 

Technologie en Innovatie (AWTI) vorige week 

presenteerde in haar rapport 'Durven delen'. Volgens 

AWTI kan pas dan die kennis zinvol voor samenleving en 

bedrijven worden benut. ‘Voor echte overdracht zijn 

publicaties in laagdrempelige vakbladen van belang, 

goede lekensamenvattingen, platforms die kennis 

 

Open access in de media 

 

Afgelopen dinsdag bezocht Bill Gates 

Nederland in het kader van het 

Nederlands voorzitterschap van de EU. 

Tijdens een speech in het Stedelijk 

Museum in Amsterdam toonde Gates zich 

in het bijzijn van staatssecretaris Sander 

Dekker en alle Europese ministers van 

onderwijs voorstander van vrije toegang 

tot wetenschappelijke artikelen. Zijn 

foundation, de Bill and Melissa Gates 

Foundation, financiert enkel onderzoek 

dat ook open access gepubliceerd wordt. 

  

Naar aanleiding van het principe-akkoord 

met Elsevier verscheen op nature.com 
een artikel waarin Nederland geprezen 

werd om zijn leidende rol op het gebied 

van open access. Ook werd een breed 

beeld geschetst van parallelle 

ontwikkelingen in de rest van Europa. 

  

 

Quote  

  

“I am convinced that Open Access to 
scientific knowledge and Open 
Education will help the world forward.”   
  

Prof. Karel Luyben, rector magnificus van 

de TU Delft, tijdens de 174e dieslezing 

van de TU Delft. 

  

 

Wetenschapper, laat van u horen! 

  

Op universiteiten, bij uitgevers, via 

Twitter, op verschillende discussiefora en 

tijdens symposia zijn er discussies over 

http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=d09e7c109c&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=a46a229f37&e=5743f8378f


 

samenvatten en van context voorzien. Die bredere visie 

en aanpak ontbreekt nog’, aldus hoogleraar ict & social 

change Valerie Frissen en lid van de AWTI 

Adviescommissie in een interview in de Volkskrant. 

  

Nederlands voorzitterschap  

In de eerste helft van 2016 is Nederland voorzitter van 

de Europese Unie. In het overzicht van Nether staan de 

kennisprioriteiten van de Nederlandse beleidsagenda met 

open access in de schijnwerpers. Op 4 en 5 april vindt in 

Amsterdam de Open Science Conference plaats. 

  

Internationale ontwikkelingen   

Voortbouwend op hun open access rapport uit 2014 heeft 

de International Council for Science (ICSU), in 

samenwerking met ISSC, IAP en TWAS een akkoord 

gesloten, waarin een wereldwijd pleidooi wordt gehouden 

voor vrije toegang tot wetenschappelijk data. In het 

uitgewerkte akkoord, dat zich richt op het open 

beschikbaar stellen van onderzoeksdata, worden 

initiatieven vanuit de gehele wereld toegelicht en 

‘principles’ opgesteld voor het beschikbaar stellen van 

data voor wetenschappelijk onderzoek.  
  

 

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 

 

    

 
   

 

OPEN ACCESS AGENDA 

Verslagen van evenementen 

 
Berlin12 
Op 8 en 9 december 2015 vond Berlin12 plaats, 
een conferentie over open access georganiseerd 
door het Max Planck Gesellschaft. Op de 
conferentie werd gesproken over een 
reorganisatie van het financieringsmodel van 
wetenschappelijke publicaties. Publieke 
middelen die momenteel besteed worden aan 
abonnementen zouden moeten worden ingezet 
voor fondsen die open access publicaties 

ondersteunen. Hierbij ligt de sleutel in handen 
van wetenschappelijk organisaties en hun 
financierders. Deze nieuwe inzichten worden aan 
het begin van 2016 gevat in een “Expression of 
Interest”. 
  
Tijdens Berlin12 werd door de Arctic University 
of Norway een presentatie gehouden waarin 
werd ingezoomd wat de consequenties zijn, als 
men in Noorwegen over gaat op een model dat 
gebaseerd is op APC in plaats van op 
abonnementen. Zowel op korte als lange termijn 

zou dit model winst geven, hoewel dit niet voor 
alle organisaties geldt. 
  
TU Delft kiest voor open access 
In de dieslezing van de TU Delft kondigde rector 
magnificus Karel Luyben aan dat Delft vanaf mei 
2016 een nieuw open access beleid 
introduceert: vanaf dan wordt het deponeren 
van de volledige tekst van wetenschappelijke 
publicaties in de eigen repository in principe 
verplicht gesteld. Met dit nieuwe beleid wil de 

universiteit brede verspreiding van 
wetenschappelijke kennis, kosteloos voor alle 
gebruikers en online toegankelijk maken. 
 

 

 

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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Relevante evenementen: 
 

17-18 februari 2016: Open Science Days 
(MPDL) – Berlijn, Duitsland 
 
7-8 maart 2016: Sparc: Meeting on Openness 
in Research and Education – San Antonio, TX 
 
4-5 april 2016: Open Science Conference – 
Amsterdam, Nederland 
 
16-17 mei 2016: 18th International 
Conference on Open Access – Montreal, Canada 
 

MEER INFORMATIE  

 Veel gestelde vragen open access 

 Factsheet open access 

 www.vsnu.nl/openaccess 

 www.openaccess.nl 
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