
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang open access in Nederland 
 
Kansrijk wetenschapsbeleid 

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft een economische 

beleidsanalyse geschreven over kansrijk wetenschapsbeleid. In de 

beleidsanalyse wordt aandacht besteed aan open access publiceren. 

In de analyse komt het maatschappelijke belang van open access 

publiceren duidelijk naar voren: “Vanuit maatschappelijk oogpunt 

kan open access wenselijk zijn, omdat hierdoor belemmeringen voor 

recombinatie van bestaande kennis worden weggenomen. Deze 

recombinatie kan plaatsvinden binnen de wetenschap zelf (m.a.w. 

onderzoekers die op de schouders van hun voorgangers staan), 

maar ook buiten de wetenschap door bijvoorbeeld ondernemers die 

gebruik maken van wetenschappelijke kennis binnen de ontwikkeling 

van innovatieve producten.” 

 Uit de analyse blijkt dat momenteel 9% van alle artikelen 

open access wordt gepubliceerd via de gouden route. De analyse 

geeft ook een mogelijk risico aan van open access publiceren. Als 

wetenschappers per artikel moeten betalen is het voor uitgevers 

financieel interessant meer artikelen te publiceren. Uitgevers worden 

daarmee mogelijk minder kritisch waardoor het niveau van de 

gepubliceerde artikelen kan dalen.  

 

Wat is uw open access score?  

Impactscore heeft een tool ontwikkeld die onderzoekers laat zien 

hoeveel procent van hun werk vrij toegankelijk is. Om de tool te 

kunnen gebruiken moet één wetenschappelijk onderzoek in een open 

access databank staan en heeft u een twitteraccount nodig. De tool 

is gratis en probeert via social media met de hashtag #OAscore de 

open access gepubliceerde onderzoeken meer bekendheid te geven. 

In heel Nederland zijn inmiddels 2.500 open access publicaties in 

2016. 

 

Overzicht open access publiceren 

De Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft 

een internetpagina gelanceerd van alle deals met een open access 

paragraaf die de universiteit heeft met uitgevers. Wetenschappers 

kunnen op deze website direct zien waar ze kortingen krijgen of zelfs 

gratis open access kunnen publiceren.  

 

Open access boeken in de lift  

Simba publications heeft onderzoek gedaan naar open access 

boekverkoop en de verwachte ontwikkelingen hiervoor in de periode 

2016-2020. Waar de verkoop van reguliere boeken met zo’n 1% per 

jaar afneemt is de verwachting dat de inkomsten van boeken die 

open access gepubliceerd worden zo’n 30% per jaar stijgt. Een groot 

verschil. In humanitaire en sociale wetenschappen is het boek 

invloedrijker dan een wetenschappelijk artikel. Boeken worden 

echter steeds moeilijker verkocht en in kleinere oplages gedrukt. 

Daarbij komt dat bibliotheken hun krappe budget vooral inzetten 

voor medische en technische publicaties. Hierdoor wordt het boek uit 

de markt gedrukt aldus het onderzoek en moeten wetenschappers 

binnen sociale disciplines op zoek naar andere mogelijkheden. Open 

access publicatie van boeken is hiervoor een uitstekende en 

succesvolle nieuwe optie.  

 

Verkiezingsprogramma’s  

De Partij voor de Dieren, SGP, DENK en Voor Nederland hebben de 

afgelopen maand hun verkiezingsprogramma gepresenteerd. Hierin 

staan helaas geen opmerkingen over open access.  

 
 

Internationale ontwikkelingen  

 

Engeland 
Jisc Collections, de Engelse organisatie die onderhandelingen 
voert voor onderzoeksinstellingen in het VK op het gebied van 
digitale content en licenties, heeft een vernieuwde afspraak 
gemaakt met Elsevier. In deze afspraak is opgenomen dat de 
leestoegang voor 1.850 artikelen op Elsevier’s ScienceDirect e-
platform blijft behouden. Daarnaast is het de bedoeling dat er 
in de toekomst meer samenwerking komt tussen Jisc 
Collections en Elsevier op verschillende open science projecten. 
Het is nog niet duidelijk om wat voor projecten dit gaat.  
 
Verenigde Staten 
The New York Times heeft gedurende 72 uur tijdens de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen al haar analyses, 
commentaren en verslagleggingen open access toegankelijk 
gemaakt. De uitgever van de New York Times, Arthur 
Sulzberger, gaf aan dat de verkiezingen een belangrijk moment 
zijn voor het hele land en dat er geen betere gelegenheid is om 
onafhankelijke journalistiek vrij toegankelijk te maken.  
 
Zuid-Afrika 
De Academy of Science of South Africa (ASSAf) probeert 
proactief om de publicaties van wetenschappelijke artikelen in 
Zuid-Afrika zo veel mogelijk open access te laten plaatsvinden. 
De ASSAf ziet een groot belang in open access van publiek 
gefinancierd onderzoek voor de hele Zuid-Afrikaanse 
gemeenschap. Om dit de bereiken heeft de ASSAf onder andere 
een wetenschappelijke open elektronische bibliotheek, een 
eigen wetenschappelijk tijdschrift, verschillende open access 
actie platformen en verzorgen ze diverse trainingen op het 
gebied van open access.  
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Open access in de media 

 
“How to be an academic in the twenty-first century?” 
Bianca Elena Ivanof en Caspar Addyman, beiden verbonden aan 
de London School of Economics and Political Science, hebben 
een hackathon georganiseerd over hoe je als wetenschapper in 
de 21e eeuw succesvol kunt zijn. In het artikel dat hierover is 
verschenen geven zij aan dat er volop mogelijkheden zijn voor 
wetenschappers om zelf artikelen aan een grote publiek te laten 
lezen. Duidelijk taakgebruik is volgens de auteurs een 
belangrijke basis om mee te beginnen. Met weinig extra 
inspanningen kunnen onderzoekers hun artikelen daarna 
publiceren bij open databanken en hier aandacht voor 
genereren via sociale media. Via deze media kan laagdrempelig 
contact worden gezocht met collega onderzoekers overal ter 
wereld en wordt direct de impact van het onderzoek zichtbaar.  
 
100 succesverhalen open access 
Aan het einde van de Open Access Week in oktober is er een 
artikel verschenen met daarin 100 verhalen waaruit blijkt dat 
open access er toe doet. Zo heeft aan oncoloog in Moskou een 
succesvol behandelplan kunnen opzetten voor een patiënt op 
basis van een open access gepubliceerd onderzoek. Een student 
van Claremont-McKenna kwam bovenaan de Google zoeklijst te 
staan nadat haar artikel 148,000 keer was gedownload. Tevens 
heeft een familielid van een overleden Amerikaanse soldaat uit 
de Amerikaanse burgeroorlog op basis van openbaar 
gepubliceerde artikelen over Gettysburg de laatste rustplaats 
van het familielid terug kunnen vinden.  
 
 

https://www.cpb.nl/publicatie/kansrijk-wetenschapsbeleid
http://blog.impactstory.org/whats-your-oascore/
http://libguides.rug.nl/umcg/openaccess
http://www.prnewswire.com/news-releases/open-access-books-poised-to-grow-30-a-year-through-2020-300360030.html
https://www.elsevier.com/connect/landmark-uk-agreement-boosts-research-access-and-creates-open-science-collaboration
http://www.nytimes.com/2016/11/04/homepage/new-york-times-open-access-election-2016.html?_r=0
http://www.openaccessweek.org/profiles/blogs/academy-of-science-of-south-africa-assaf-influencing-the
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/10/25/open-research-for-academics-how-to-be-an-academic-in-the-twenty-first-century/
file:///C:/Users/CWL/Downloads/100%20Stories%20-%20The%20Impact%20of%20Open%20Access_stamped%20(1).pdf
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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 

1 december 2016: Open Data Science Symposium 

– North Bethesda, VS 

1 – 2 december 2016: Seminar “the transition to 

open access: strategies and impacts” - Lausanne, 

Zwitserland  

2 december 2016: Open knowledge awards – 

Stockholm, Zweden 

4 - 5 december 2016: Open access symposium 

2016 – Kaapstad, Zuid-Afrika 

5 – 9 december 2016: International Forum 2016 

“knowledge, information and data in open access 

society” – Tsukuba, Japan  

6 december 2016: An academic library and open 

science – Vilnius, Lithouwen  

19 december 2016: Workshop ten reasons to 

make your research data open - Utrecht 

 

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.  

 

 

 

http://www.vsnu.nl/
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Open%20access/VSNU%20OA%20presentation.pdf
file://///DVD-SV01/DR2DATA/Klanten/VSNU/Nieuwsbrief/pen%20Data%20Science%20Symposium:%20How%20Open%20Data%20and%20Open%20Science%20are%20Transforming%20Biomedical%20Research
http://www.unica-network.eu/event/8th-unica-scholarly-communication
http://www.unica-network.eu/event/8th-unica-scholarly-communication
http://okawards.org/
http://www.nrf.ac.za/events/open-access-symposium-2016
http://www.nrf.ac.za/events/open-access-symposium-2016
http://icadl2016.org/
http://icadl2016.org/
http://icadl2016.org/
http://www.lmba.lt/en/news/conference-ian-academic-library-and-open-sciencei
http://www.lmba.lt/en/news/conference-ian-academic-library-and-open-sciencei
http://www.uu.nl/en/events/ten-reasons-to-make-your-research-data-open-workshop-2
http://www.uu.nl/en/events/ten-reasons-to-make-your-research-data-open-workshop-2
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

