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NIEUWS 

   

Nieuw akkoord met Wiley: 100 % open 

access  

  

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.  

  

100% open access akkoord met Wiley  

De Nederlandse universiteiten en uitgeverij John Wiley 

and Sons, Inc. (Wiley) hebben een akkoord bereikt dat 

ongelimiteerd open access publiceren van 

wetenschappelijke artikelen mogelijk maakt. 

Tegelijkertijd zorgt de overeenkomst voor uitgebreidere 

toegang tot wetenschappelijke tijdschriften. “Nederland 

maakt zijn voortrekkersrol waar nu een tweede grote 

uitgeverij voor 100% open access gaat. Een enorme stap 

voorwaarts”, aldus Koen Becking, onderhandelaar 

namens de Nederlandse universiteiten en voorzitter 

College van Bestuur van Tilburg University. 

  

De onderhandelingen tussen Wiley en de Nederlandse 

universiteiten hebben geleid tot een akkoord voor de 

periode 2016-2019. Door het akkoord hebben 

wetenschappers en studenten die verbonden zijn aan een 

Nederlandse universiteit, toegang tot alle artikelen in de 

wetenschappelijke tijdschriften van Wiley. Daarnaast 

voorziet de overeenkomst in de mogelijkheid om open 

access te publiceren in alle circa 1.400 hybride 

tijdschriften van Wiley. Meer informatie over het akkoord 

met Wiley vindt u hier. 

 

E-zine verklaart Nederlands verhaal van open 

access 

Wat zijn de succesvolle ingrediënten waardoor Nederland 

gidsland is op het gebied van open access? Waarom koos 

Nederland voor goud? Welke cocktail maakte de open 

access big deals? In het zojuist verschenen E-zine doet 

de VSNU een boekje open over de successtrategie voor 

open access en worden inzichten verschaft in de ‘Dutch 

approach’. 

  

Universiteiten trekken samen op om wetenschappelijke 

artikelen vrij toegankelijk te maken voor iedereen. Op de 

 

Open access in de media 

 

Open access is een prioriteit tijdens het 

Nederlands voorzitterschap van de EU. 

Naar aanleiding van de bijeenkomst met 

alle ministers van onderwijs van de EU 

eind januari verscheen in verscheidene 

universiteitsbladen een interview met 

staatssecretaris Dekker over de 

voortrekkersrol van Nederland. Ook is het 

volgende filmpje verspreid waarin 

staatssecretaris Dekker en Gerard Meijer 

het belang van open access uitleggen. 

 

     

 

Rolf Hut wetenschapper aan de TU Delft 

en Eric Smit van Follow the Money 

bekritiseerden op radio 1 bij Nieuws en Co 

het huidige systeem van wetenschappelijk 

publiceren. Rolf Hut opperde de suggestie 

om een “staatscourant” voor 

wetenschappelijke publicaties te starten. 

  

 

Quote  

  

“We hebben nu de kans om de wijze 

waarop kennis gecreëerd wordt te 

veranderen. Investeren in deze 

exemplarische route in de Nederlandse 

Wetenschapsagenda kan een tweede 

Open Science revolutie in Nederland 

ontketenen.” 

  

Prof.dr. Dymph van den Boom tijdens de 

384e dieslezing van de Universiteit van 

Amsterdam (8 januari 2016) 
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weg naar de 100% open access zijn al grote stappen 

gezet die internationaal op veel aandacht kunnen 

rekenen. Naast de markering van de vijftien 

belangrijkste mijlpalen, wordt in de publicatie toegelicht 

wat open access is, welke rol de uitgeverijen spelen, hoe 

de onderhandelingen tussen de universiteiten en 

uitgeverijen verlopen en wat de succesfactoren zijn in de 

eigenzinnige Nederlandse aanpak. Het E-zine is ook in 

het Engels beschikbaar. 

  

Internationale ontwikkelingen   

De European University Association publiceerde vorige 

week haar open access roadmap. In deze roadmap 

worden aan universiteiten handvatten aangereikt om 

meer open access te publiceren. Het plan bevat 

doelstellingen en prioriteiten voor de Europese 

universiteiten die de komende maanden verder worden 

uitgewerkt. ‘Door gezamenlijk op te treden zullen de 

Europese universiteiten zonder twijfel de toon zetten 

voor de ontwikkeling van een meer open systeem voor 

het genereren van nieuwe kennis door middel van 

onderzoek ‘, aldus Professor Jean-Pierre Finance, lid van 

de EUA Council en voorzitter van de Expert Group. 
  

 

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. 

#openaccess 

 

     

 
   

 

OPEN ACCESS AGENDA 

Verslagen van evenementen 

 
Informele bijeenkomst ministers Onderwijs 
en Wetenschap  
Eind vorige maand vond onder leiding van 
staatssecretaris Dekker een informele 
bijeenkomst plaats van de ministers van 

Onderwijs en Wetenschap van de EU. Nederland 
heeft open access tijdens het voorzitterschap 
hoog op de agenda staan. Eurocommissaris 
Moedas prees de Nederlandse agenda. ‘Het is 
duidelijk dat we meer moeten investeren in 
onderzoek, maar we moeten ook 
belemmerende regelgeving wegnemen die 
innovatie in de weg staat’, aldus Moedas. De 
Europese onderzoeksuniversiteiten (LERU) 
boden tijdens de bijeenkomst de Europese 
ministers en Moedas 10.000 handtekeningen en 
bekrachtigden daarmee hun pleidooi vaart te 

maken met open access. 
  
Relevante evenementen: 
 
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 
 
17 mei 2016: Green Light for Open Access – 
Amsterdam, Nederland 
 
19-20 mei: Open access at the tipping point – 
Denton, TX 

 

 

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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21-22 september 2016: Open Access 
Scholarly Publishers Association – Arlington, VA 
 
 

MEER INFORMATIE  

 Veel gestelde vragen open access 

 Factsheet open access 

 www.vsnu.nl/openaccess 

 www.openaccess.nl 
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