
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang open access in Nederland 
 
 
Start open access campagne 

Op 15 mei is op de universiteiten in Nederland een campagne van 
start gegaan om wetenschappers te wijzen op de mogelijkheden die 
zij hebben om hun artikelen open access te publiceren. Naast de 
algemene oproep om vooral van de open access mogelijkheden 
gebruik te maken, geeft dit universiteiten de gelegenheid speciaal 
aandacht te vestigen op faciliteiten en trainingen die zijn ontwikkeld 
in het kader van open access. De basismaterialen die zijn ontwikkeld 
voor de campagne zijn vrij beschikbaar om te gebruiken.  

Voor wetenschappers is ook een speciale ‘open access journal 
browser’ ontwikkeld waarin te zien is bij welke tijdschriften open 
access gepubliceerd kan worden, en welke (kortings) regelingen 
gelden. 
 
Alle onderzoeksresultaten van de Hogeschool van Amsterdam 
open access  
Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft 
besloten een nieuw open access plan te implementeren dat aansluit bij de 
Horizon2020 richtlijnen. De HvA ziet dit als een belangrijke stap in het 
beter vindbaar, vrij toegankelijk en bruikbaar te maken van onderzoek. 
De HvA heeft een website gelanceerd waarop onderzoekers de 
mogelijkheden van open access uitgelegd krijgen en waar alle handvaten 
op staan om ook daadwerkelijk open access te publiceren.  
 

Internationale ontwikkelingen  

 

Verenigde Staten 
De American Physical Society (APS) en de European 
Organization for Nuclear Research (CERN) hebben een 
overeenkomst getekend met de SCOAP community, de 
Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in 
Particle Physics. Deze overeenkomst bevat de bepaling 
dat auteurs van artikelen gerelateerd aan hoge 
energie fysica vanaf 2018 niet meer hoeven te betalen 
voor het open access publiceren in drie belangrijke 

tijdschriften van APS. Door deze afspraak gaat het 
vakgebied hoge energie fysica naar bijna 90% open 
access publicaties. 
 
De Louisiana State University (LSU) heeft Elsevier 
aangeklaagd voor contractbreuk. Volgens de LSU 
overeenkomst met Elsevier hebben alle onderzoekers, 
studenten en medewerkers van de LSU toegang tot 
artikelen van Elsevier. Vanaf januari hebben de 
onderzoekers verbonden aan de LSU School of 
Veterinary Medicine geen toegang meer tot artikelen 
van Elsevier. De LSU heeft een verzoek gedaan de 
toegang te herstellen en Elsevier heeft geweigerd. 
Elsevier wil dat er meer betaald wordt voor toegang 
door de LSU en de LSU wil deze bedragen niet 
verhogen.  

Duitsland 
De onderhandelingen over open access tussen de 
Duitse universiteiten en Elsevier verlopen steeds 
grimmiger. Beide partijen verwijten elkaar geen water 
bij de wijn te willen doen. Inmiddels is de eerder 
herstelde toegang tot Elseviers artikelen opnieuw 
stopgezet. De inzet van het college van rectoren van 
296 hoger onderwijsinstellingen is duidelijk: het 
college wil dat in de overeenkomst wordt vastgelegd 
dat de bij de koepel aangesloten instituten gratis het 
wetenschappelijk werk waar ze zich voor hebben 
ingeschreven blijven ontvangen. Elsevier vindt dit te 
ver gaan.  
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Open access in de media 
 
In een blog van de website In The Open schrijft Kevin 
Smith “enough is enough” over Elsevier. De aanleiding 
voor zijn betoog is de rechtszaak tussen de Louisiana 
State University en Elsevier. Hij schrijft dat Elsevier er 
vanuit gaat dat iedere universiteitsbibliotheek in de 
begroting een flinke hak reserveert voor Elsevier. 
Smith is van mening dat universiteiten de 
tegengestelde richting op moeten gaan en geen 
betaalde afspraken met Elsevier meer moeten 
aangaan. In zijn blog verwijst hij ook naar de 
beslissing van de VSNU om de onderhandelingen met 
de Oxford University Press te stoppen. Deze beslissing 
moet vaker gemaakt worden door universiteiten. Ook 
prijst hij de wijze waarop de VSNU wijst op de  
alternatieve mogelijkheden die er zijn indien bepaalde 
akkoorden niet worden gesloten.  

http://www.openaccess.nl/nl/meer-weten/promotiemiddelen
http://library.wur.nl/WebQuery/jbrowser?q=*
http://library.wur.nl/WebQuery/jbrowser?q=*
https://www.emerce.nl/wire/alle-hvaonderzoeksresultaten-open-vindbaar-bruikbaar
http://www.hva.nl/bibliotheek/diensten/voor-onderzoekers/open-access/open-access.html#anker-deponeren-manuscriptversie-in-pure
http://press.cern/press-releases/2017/04/cern-and-american-physical-society-sign-open-access-agreement-scoap3
http://www.arl.org/news/community-updates/4264-louisiana-state-university-sues-elsevier-for-breach-of-contract#.WRxRcYWLSUm
http://www.scienceguide.nl/201705/harde-strijd-om-open-access-in-duitsland.aspx?rss=1
http://intheopen.net/2017/05/when-is-enough-enough/#.WRSAm420fOs.mailto
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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 juni 2017: Open Access: Publisering og 
arkivering av forskning – Bergen, Noorwegen 
 
8 t/m 9 juni 2017: Great Lakes Resource Sharing 
Conference 2017 – Oakbrook, VS 
 
12 t/m 16 juni 2017: Open Science in Research 
Libraries – Rotterdam  
 
12 t/m 16 juni 2017: Knowledge Exchange Week 
2017 – Edinburgh, Schotland  
 
14 t/m 16 juni 2017: Dataverse Community 
Meeting 2017 – Cambridge, UK  
 
26 t/m 30 juni 2017: Open Repositories 2017 
Conference – Brisbane, Australië  
 
 
 
 

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
http://www.uib.no/ahkr/104546/open-access-publisering-og-arkivering-av-forskning
http://www.uib.no/ahkr/104546/open-access-publisering-og-arkivering-av-forskning
http://glrsc.org/
http://glrsc.org/
http://libereurope.eu/events/open-science-research-libraries/
http://libereurope.eu/events/open-science-research-libraries/
http://www.ed.ac.uk/information-services/about/organisation/library-and-collections/knowledge-exchange-week-2017
http://www.ed.ac.uk/information-services/about/organisation/library-and-collections/knowledge-exchange-week-2017
http://projects.iq.harvard.edu/dcm2017/home
http://projects.iq.harvard.edu/dcm2017/home
http://or2017.net/
http://or2017.net/
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/

