
 

Vereniging van universiteiten 
  

  

Nieuwsbrief open access 

 

Nr. 12 

 

 

Alles over de onderhandelingen omtrent open access publicaties met grote uitgevers 26-11-2015 

 
 

NIEUWS 

   

NWO stelt open access verplicht 

  

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.  

  

De onderhandelingen met Elsevier zijn in volle gang. 

Eerder dit jaar hebben wij gemeld dat de 

onderhandelingen moeizaam verlopen. Het contact is nu 

constructief te noemen.  

  

NWO stelt open access verplicht 

Vandaag heeft de NWO haar aangescherpte open access 

beleid naar buiten gebracht. De resultaten van door NWO 

gefinancierd onderzoek, waarvan de ‘calls for proposal’ 

na 1 december 2015 zijn uitgegaan, moeten open access 

gepubliceerd worden. Daarbij kan gekozen worden voor 

de gouden route (uitgeverij publiceert het artikel open 

access op haar site) of voor de groene route 

(onderzoeker plaatst een versie van zijn artikel in een 

‘repository’). Meer informatie staat op de website van 

NWO. Daar kunt u ook terecht voor Q&A over het 

aangescherpte beleid. 

  

Onderzoek open access onder wetenschappers 

Tijdens de open access week verzorgde promovenda 

Machteld van Egmond een presentatie die een aardige 

inkijk gaf in de houding die veel promovendi hebben ten 

opzichte van open access. Drie korte conclusies uit dit 

onderzoek:  

 96% vindt dat publiek gefinancierd onderzoek 

vrij toegankelijk moet zijn voor publiek; 

 bijna de helft weet niet of de middelen voor open 

access publiceren beschikbaar zijn binnen de 

vakgroep. 35% zegt te zeggen van wel, 22% 

niet; 

 80% van de promovendi geeft aan dat als ze 

moeten kiezen liever te publiceren in een 

prominent tijdschrift dan open access. 

Europese ontwikkelingen   

Het Open Access Network Austria (OANA) heeft zijn 

nationale open access strategie gepresenteerd. Het doel 

is om in 2025 alle artikelen die voortvloeien uit publiek 

 

Open access in de media 

 

LingOA internationaal nieuws 

De oprichting van het open access journal 

LingOA is ook in de internationale media 

opgepikt. In de VS publiceerde onder 

andere Inside Higher Ed enkele artikelen 

en kreeg het initiatief uitgesproken steun. 

Ook in het VK werd het nieuws in de 

Independent meegenomen. Het Franse Le 

Monde nam het mee en ook Der Spiegel 

schreef erover. Tot in China en Australië 

werd erover bericht. 

  

NWO-voorzitter: ‘Doorbreek positie 

Nature’  

Jos Engelen, voorzitter van NWO, pleitte 

in een opinieartikel in de Volkskrant de 

onaantastbare positie van het tijdschrift 

Nature te doorbreken. “Zowel wetenschap 

als maatschappij hebben er geen enkel 

belang bij als kennis achter betaalmuren 

verdwijnt, ook niet als dat tijdelijk is”, 

aldus Engelen.  

  

 

QUOTE 

 

Belangrijke stap van @NWONieuws: 

publicaties van onderzoek gedaan met 
publiek geld moeten per 1/12 direct 

openbaar zijn #openaccess 

  

Staatssecretaris Sander Dekker op Twitter in 

reactie op de berichtgeving van NWO  

 

Wetenschapper, laat van u 

horen! 

Op universiteiten, bij uitgevers, via Twitter, 

op verschillende discussiefora en tijdens 

symposia zijn er discussies over open access 

gaande.  
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gefinancierd wetenschappelijk onderzoek open access 

(gouden route) te publiceren. Hiertoe heeft OANA zestien 

aanbevelingen gepresenteerd. 

  

De Europese Commissie heeft aangekondigd een 

Europese Cloud te lanceren. Hiermee wil de EC het 

groeipotentieel van de digitale economie beter benutten 

en de gestelde doelen bereiken. LIBER, de Associatie van 

Europese Onderzoeksbibliotheken, heeft in 

samenwerking met EUDAT, OpenAire, EGI en Géant een 
gemeenschappelijke verklaring afgelegd om dit initiatief te 

ondersteunen. 

  

De League of European Research Universities (LERU) is 

een petitie begonnen waarin ze een oproep doen aan 

wetenschappers wereldwijd om open access te 

publiceren. Ook doet LERU in de petitie een beroep op 

Nederland om in de eerste helft van 2016, wanneer 

Nederland voorzitter is van de EU, werk te maken van 

open access. U kunt de petitie hier tekenen.  

 
  

 

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. 

 

 

 
  

 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

 
Verslagen van bijeenkomsten 
Op 19 oktober is op de VU de internationale 
conferentie ´Connecting Data for Research´ 
gehouden. Hier zijn alle aspecten van het 

werken met open data besproken. Een overzicht 
van de daar gehouden presentaties kunt u hier 
raadplegen 
 
In juli 2014 is in Bristol een conferentie 
gehouden over ‘Scholarly communication: the 
journey towards openness’. Het verslag hiervan 
is recent gepubliceerd en vindt u hier. 
 
Relevante evenementen: 
 
30 november – 1 december 2015: 

Knowledge exchange: Pathways to Open 
Scholarship – Helsinki, Finland 
 
1 december 2015: Vitae Connections: 
Supporting Open Researchers – Londen, VK 
 
8-9 december 2015: Max Planck Geselschafft: 
Staging the Open Access Transformation of 
Subscription Journals – Berlijn, Duitsland 
 
9 januari 2016: How libraries can make it all 

work – Boston, MA 
 
17-18 februari 2016: Open Science Days 
(MPDL) – Berlijn, Duitsland 
 
7 maart 2016: Sparc: Meeting on Openness in 
Research and Education – San Antonio, TX. 
 
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 

 

 

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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