
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wetenschapper, laat van u horen! 

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 
 

 

NIEUWS 
 
Lijst met Elsevier tijdschriften bekend gemaakt 
 

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. 
 
Akkoord met Elsevier over lijst open access tijdschriften  
De Nederlandse universiteiten en Elsevier hebben een akkoord bereikt 
over het pakket van tijdschriften waarin zonder extra kosten open 
access kan worden gepubliceerd. Deze selectie is op grond van een 
uitgebreide analyse tot stand gekomen. Er is gekeken naar 
onderwerpdomeinen met een enigszins volwassen open access cultuur 
en er is voor gezorgd dat de verdeling is toegespitst op een beperkt 
aantal verschillende domeinen om versnippering en administratieve last 
te voorkomen. Daarom is geadviseerd te focussen op de domeinen 
Natuur en Gezondheid en is door Elsevier een voorstel gedaan dat 
matcht met het beoogde Nederlandse publicatievolume. Dit voorstel is 
getoetst op optimale spreiding over de universiteiten en kwaliteit en 
impact. 
Hier vindt u welke titels onder het akkoord vallen. Voor vragen over 
deze lijst kunt u hier terecht. 
 
Open access publiceren bij Wiley van start 
Open access publiceren als resultaat van de overeenkomst tussen de 
Nederlandse universiteiten en Wiley is per 4 maart 2016 mogelijk. Dit 
betekent dat auteurs met een Nederlandse affiliatie vanaf deze datum 
aan kunnen geven dat het artikel open access wordt gepubliceerd. Hier 
zijn geen extra kosten voor de auteurs aan verbonden. Auteurs moeten 
in het publicatieproces zelf aangeven dat ze van deze mogelijkheid 
gebruik willen maken. Het open access publiceren geldt in 1400 hybride 
tijdschriften (op openaccess.nl is een link beschikbaar) die deel 
uitmaken van het big-deal contract (van 1500 tijdschriften) tussen de 
de Nederlandse universiteiten en Wiley, en is in lijn met de 
subsidievoorwaarden die NWO stelt.  
 
Bijna 2000 open access artikelen bij Springer in 2015 
In januari 2015 trad de open access overeenkomst tussen Springer en 
de Nederlandse universiteiten in werking. Hierdoor konden artikelen van 
onderzoekers met een Nederlandse affiliatie zonder extra kosten open 
access publiceren. In het eerste jaar 2015 zijn bijna 2.000 artikelen van 
Nederlandse onderzoekers open access gepubliceerd. Deze zijn nu voor 
iedereen te lezen, zonder dat een abonnement of privileges nodig zijn. 
Daarnaast is het aantal tijdschriften waarin bij Springer open access 

gepubliceerd kan worden gegroeid naar 1.684. 
 
Steun open access en onderteken de Max Planck petitie! 
Het Max Planck Gesellschaft uit Berlijn is een petitie begonnen, waarin in 
internationaal verband gepleit wordt voor grootschalige implementatie 
van open access. VSNU, UKB en NWO hebben deze petitie vanuit 
Nederland reeds ondertekend. Ook u kunt deze petitie hier 
ondertekenen. 
 
Europa verdeeld over groene en gouden route. 
De Europese Commissie publiceerde recent een rapport waarin een 
overzicht was meegenomen van het open access beleid van de 
verscheidene Europese landen. Daarbij viel het op dat de lidstaten 
verdeeld zijn over de aanvliegroute van open access: groen of goud. 
Voorkeur voor de groene route hebben de landen: België, Cyprus, 
Denemarken, Estland, Griekenland, Ierland, Litouwen, Malta, 
Noorwegen, Portugal, Portugal, Slowakije en Spanje. De volgende 
landen kiezen voor de gouden route: Hongarije, Nederland, Roemenië, 
Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Duitsland, Frankrijk, Kroatië, Italië, 
Luxemburg, Polen en Finland ondersteunen zowel groen als goud.  

Open access in de media  

Vorige maand publiceerde de VSNU het E-zine. 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.  
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Quote  

 
“I got email from high school teacher 
(unfamiliar with academia) begging me for a 
PDF for her class, embarrassed she couldn't 

afford $40.”  
 
Tweet van wetenschapper Kathy 
Newman (@cenewman0), die impliciet de 

betaalmuren van wetenschappelijke artikelen 
bekritiseert. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GD0H0Wtxci8
https://www.youtube.com/watch?v=Z_gRdzSO3Ko
https://www.youtube.com/watch?v=mb5jlZ0RY4s
https://www.youtube.com/watch?v=mb5jlZ0RY4s
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0004/155425/VSNU-NL_applicable-journals.pdf
http://www.vsnu.nl/nl_NL/faq-oa-elsevier.html
http://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/243-wiley-en-nederlandse-universiteiten-sluiten-akkoord-over-open-access-en-wetenschappelijke-tijdschriften.html
http://www.openaccess.nl/nl/in-nederland/landelijke-overeenkomsten
http://oa2020.org/mission/
http://oa2020.org/wp-content/uploads/pdfs/Expression%20of%20Interest%20with%20signform.pdf
http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/openaccess/npr_report.pdf
http://www.magazine-on-the-spot.nl/openaccess/index.html
http://www.magazine-on-the-spot.nl/openaccess/eng/
http://www.magazine-on-the-spot.nl/openaccess/index.html
https://twitter.com/cenewman0
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OPEN ACCESS AGENDA 
Verslagen van evenementen 

Op 21 en 22 maart vond de workshop 'Removing 
Barriers: A Global Implementation Plan for Open 
Access Scholarly Publishing' plaats. Staatssecretaris 
Dekker opende de bijeenkomst. Tijdens deze 
workshop, georganiseerd door NWO in 
samenwerking met de Global Research Council, 
deelden meer dan 50 voorzitters en experts van 
wetenschapsfinanciers, universiteiten en uitgevers 
hun ervaringen en ideeën over een internationale 
implementatie voor open access beleid.  

 

Relevante evenementen: 

4-5 april 2016: Open Science Conference – 

Amsterdam, Nederland 

5 april 2016: Designing and shaping open science 

– 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 

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 

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. 

 

 

http://www.vsnu.nl/
http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/04/04/open-science-conference
https://www.surf.nl/en/agenda/2016/04/symposium-designing-and-shaping-open-science/index.html
https://www.waset.org/conference/2016/05/montreal/ICOA
https://www.waset.org/conference/2016/05/montreal/ICOA
http://www.eu2016.nl/kalender/2016/05/17/green-light-for-open-access-aligning-europe%E2%80%99s-oa-policies
https://openaccess.unt.edu/symposium/2016
http://oaspa.org/conference/
http://oaspa.org/conference/
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

