
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang open access in Nederland 
 
Nieuwe kabinet: open access en open science worden de norm! 
In het nieuwe regeerakkoord is bekrachtigd dat Nederland door blijft gaan 
op de open access route. Open access is als apart punt beschreven in het 
hoofdstuk over onderwijs en onderzoek. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie 
hebben in het akkoord geschreven “‘Open science’ en ‘open access’ worden 
de norm in wetenschappelijk onderzoek.” De VSNU is benieuwd naar de 
inzet van de nieuwe bewindspersoon op dit dossier en zal dit nauwlettend 
volgen.  
 
10.000ste open access artikel binnen de VSNU afspraken 
Op 2 oktober is het 10.000ste artikel open access gepubliceerd binnen de 
afspraken die de VSNU met uitgevers heeft gemaakt. In de afgelopen twee 
en een half jaar is met een groeiend aantal uitgevers een open access 
akkoord gesloten, waardoor de groei van het aantal gepubliceerde open 
access artikelen versneld is.  
Eind 2014 is de eerste 100% open access deal gesloten tussen uitgever 
Springer en de Nederlandse universiteiten. Sindsdien zijn er door de VSNU 
deals gesloten met verschillende afzonderlijke wetenschappelijke 
uitgeverijen over de abonnementsgelden voor open access publicaties. 
Steeds meer van de open access artikelen worden gepubliceerd in hybride 
tijdschriften. Een hybride tijdschrift combineert toegang voor uitsluitend 
abonnees met de extra optie om een artikel in dat tijdschrift ook voor niet-
abonnees open te stellen. 
 
Beter benutten open access contracten 
UKB zet zich samen met Elsevier in om het open access contract beter te 
benutten. UKB ontvangt van Elsevier maandelijks een overzicht van de 
publicatiegegevens die een inzicht geven in hoe Nederlandse onderzoekers 
publiceren. Met het overzicht wordt gericht per universiteit een e-mail 
campagne opgezet om reeds gepubliceerde artikelen open access 

beschikbaar te maken. Er is gebleken dat auteurs niet altijd voor deze optie 
hebben gekozen en ze er alsnog toestemming voor kunnen geven. 
Daarnaast biedt Elsevier workshops aan Nederlandse universiteiten die dat 
wensen, om onderzoekers aan te moedigen open access te publiceren in 
tijdschriften uit het VSNU contract.  
 
Nieuws uit de onderhandelingen 
De eerder stukgelopen onderhandelingen met Oxford University Press zitten 
nog steeds in een impasse. De partijen onderhouden contact, maar er is nog 
geen aanknopingspunt gevonden om opnieuw aan de onderhandelingstafel 
plaats te nemen.  
Met Wolters Kluwer, Springer, Taylor & Francis en Royal Society of 
Chemistry Publishing worden dit najaar verdere onderhandelingen gevoerd. 
 
Wilma van Wezenbeek per 1 januari 2018 projectleider open access 
Wilma van Wezenbeek, directeur TU Delft Library, volgt per 1 januari 2018 
Robert van der Vooren op als projectleider open access van de VSNU. Van 
Wezenbeek heeft zich afgelopen jaren nationaal en internationaal ingezet 
voor het bevorderen van open access en open science. Robert van der 
Vooren, in 2014 aangesteld als projectleider open access, blijft in 2018 als 
adviseur verbonden aan het project. 
 
Open access beleid universiteiten succesvol  
Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat open access beleid 
daadwerkelijk leidt tot meer wetenschappelijke publicaties die vrij 
toegankelijk zijn. Uit het recente rapport van de Europese Commissie “Data 
mining on key innovation policy issues for the private sector” blijkt dat 
onderzoekers aan universiteiten waar een speciaal open access beleid van 
kracht is meer publicaties openbaar maken dan onderzoekers aan 
universiteiten zonder een dergelijk beleid.  
 
Vervolg open access campagne  
Tijdens de Open Access Week is een vervolg op de 'Open up to open access' 
campagne gelanceerd op de Nederlandse universiteiten om open access 
extra onder de aandacht te brengen bij onderzoekers. Wilt u ook aandacht 
vragen voor open access? De posters en digitale middelen van deze 
campagne zijn vanzelfsprekend vrij toegankelijk.  
 

Internationale ontwikkelingen  

 

Duitsland 
Vijf toonaangevende Duitse onderzoekers hebben zich 
teruggetrokken van hun redactionele werkzaamheden 
voor tijdschriften gepubliceerd door Elsevier. De 
onderzoekers willen dat Elsevier alle onderzoeken van 
Duitse auteurs open access publiceert. Naar 
verwachting trekken de komende periode meerdere 
onderzoekers zich terug. Dit is een nieuwe stap in de 
onderhandelingen door Projekt DEAL. Projekt DEAL wil 
dat er voor heel Duitsland afspraken worden gemaakt 
over open access publiceren en toegang tot publicaties.  
 
India 
In India heeft de overheid een open data portal 
gelanceerd om open access toegang tot data en 
onderzoeksgegevens, gegenereerd door de overheid en 
door de overheid gefinancierde instanties, beschikbaar 
te maken. De Indiase overheid vindt het belangrijk 
meer gegevens openbaar beschikbaar te maken waar 
individuen of maatschappelijke instanties baat bij 
kunnen hebben. 
 
Verenigd Koninkrijk 
Universiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Nederland 
willen nauw blijven samenwerken na de Brexit. Hiertoe 
hebben de universiteitenkoepels Universities UK en 
VSNU een gezamenlijke verklaring getekend waarin zij 
de overheden oproepen om deze samenwerking te 
blijven faciliteren. De universiteitenkoepels willen de 
uitwisseling van wetenschappers en studenten op hoog 
niveau houden. In meer dan duizend projecten binnen 
het Europese Horizon 2020 programma wordt 

samengewerkt tussen Nederlandse en Britse 
kennisorganisaties. Horizon 2020 wil dat in 2020 100% 
van alle wetenschappelijke artikelen open access wordt 
gepubliceerd.  
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Open access in de media 
 
Elsevier heeft in een artikel op haar website een visie 
gegeven op de toekomst van open access en de 
mogelijke modellen daarvoor. De Europese Commissie 
heeft aangegeven in 2020 100% van de artikelen open 
access te willen publiceren. Er is volgens Elsevier echter 
geen wereldwijde consensus over het beste model om 
open access in te publiceren. In Europa is een overstap 
naar 100% open access via de gouden route het meest 
voor de hand liggend op basis van de contracten met 
uitgevers en de hoge beleidsfocus. In landen als Japan, 
de Verenigde Staten en China wordt de weg van de 
groene open access route bewandeld. Elsevier geeft aan 
dat een regionale aanpak het meeste kans van slagen 
heeft, omdat op die manier verschillende delen van de 
wereld in hun eigen tempo de overgang naar open 
access kunnen maken. Een methode om dat te 
bewerkstelligen is bijvoorbeeld om Europese artikelen 
via de gouden route openbaar te maken binnen Europa 
en via de groene route openbaar te maken buiten de 
regio. Op dit artikel zijn vanuit de wetenschappelijke 
wereld veel reacties binnengekomen. In deze reacties 
werd onderschreven dat er geen wereldwijde consensus 
bestaat over welk open access model het beste is. De 
voorgestelde regionale aanpak ontbreekt volgens 
tegenstanders aan ambitie. 

https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst
http://vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/316-10-000ste-open-access-artikel-gepubliceerd.html
http://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/366-wilma-van-wezenbeek-projectleider-open-access.html
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Open-Access-beleid-op-universiteiten-blijkt-effectief
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Open-Access-beleid-op-universiteiten-blijkt-effectief
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/44501b5a-77f6-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/44501b5a-77f6-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
http://www.openaccess.nl/nl/meer-weten/promotiemiddelen
http://www.sciencemag.org/news/2017/10/german-researchers-resign-elsevier-journals-push-nationwide-open-access
http://www.newindianexpress.com/states/odisha/2017/oct/18/portal-to-provide-open-access-to-state-government-data-1677091.html
https://www.nationaleonderwijsgids.nl/universiteit/nieuws/40719-nederlandse-en-britse-universiteiten-blijven-nauw-samenwerken-na-brexit.html
https://www.elsevier.com/connect/working-towards-a-transition-to-open-access
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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 

 
2 november 2017: This is What Open Access 
Looks Like! – Santa Barbara, VS  
 
6 november 2017: Collection Development and 
Open Access Preconference – Charleston, VS 
 
8 november 2017: The Open Researcher: 
Increasing the Impact and Visibility of Your Work – 
Indiana, VS 
 
11 t/m 13 november 2017: OpenCon 2017 – 
Berlijn, Duitsland  
 
21 november 2017: CPD Workshop: Open Access, 
Open Monographs, Open Data, Open Peer Review: 
Overview of a Disruptive Technology – Londen, VK  
 
25 november 2017: OpenCon 2017 Santiago – 
Santiago, Chili  
 
30 november t/m 1 december 2017: DI4R 2017 
– Brussel, België  
 
 

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.library.ucsb.edu/events-exhibitions/what-open-access-looks
https://www.library.ucsb.edu/events-exhibitions/what-open-access-looks
http://www.against-the-grain.com/2017/10/charleston-conference-spotlight-collection-development-and-open-access-preconference/
http://www.against-the-grain.com/2017/10/charleston-conference-spotlight-collection-development-and-open-access-preconference/
https://libraries.indiana.edu/open-researcher-increasing-impact-and-visibility-your-work
https://libraries.indiana.edu/open-researcher-increasing-impact-and-visibility-your-work
http://www.opencon2017.org/opencon_2017_to_be_held_in_berlin_germany_on_november_11_13
https://www.cilip.org.uk/uk-einformation-group/events/ukeig-cpd-workshop-open-access-open-monographs-open-data-open-peer-review-overview-disruptive
https://www.cilip.org.uk/uk-einformation-group/events/ukeig-cpd-workshop-open-access-open-monographs-open-data-open-peer-review-overview-disruptive
https://www.cilip.org.uk/uk-einformation-group/events/ukeig-cpd-workshop-open-access-open-monographs-open-data-open-peer-review-overview-disruptive
http://www.opencon2017.org/opencon_2017_santiago
https://www.geant.org/News_and_Events/Pages/DI4R_2017.aspx
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/

