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NIEUWS 

   

Onderhandelingen starten weer op 

Koen Becking (Tilburg University), Gerard Meijer 

(Radboud Universiteit Nijmegen) en Jaap Winter (Vrije 

universiteit Amsterdam) en de directeuren van de 

Nederlandse universiteitsbibliotheken onderhandelen 

momenteel 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 lopen per uitgever als volgt:  

 

Onderhandelingen  

Gedurende de zomer hebben de onderhandelingen over 

open access stil gelegen. Onlangs zijn de eerste 

gesprekken echter weer gevoerd met Elsevier. Ook met 

een aantal andere uitgevers worden na de zomer 

gesprekken gevoerd. Doel is de volgende stap te zetten 

naar open access zodat iedereen de resultaten van 

publiek gefinancierd onderzoek online kan gebruiken.  

  

Academisch jaar opent met aandacht voor 

innovatie en ambitie 

Op universiteiten in heel Nederland is begin deze week 

het nieuwe academische jaar geopend. Hier spraken niet 

alleen de rectoren hun verwachtingen en aspiraties uit 

voor het komende academische jaar, maar werd ook aan 

verschillende prominenten uit overheid en maatschappij 

het podium gegund. In Eindhoven sprak staatssecretaris 

Dekker, in Utrecht minister Bussemaker, in Delft Robbert 

Dijkgraaf en in Wageningen Daan Roosegaarde. Er werd 

veel gesproken over ambitie en excelleren. Veel 

toespraken hadden aandacht voor de elementen die 

noodzakelijk zijn om beide mogelijk te maken, zowel 

voor onderzoek als onderwijs. 

Dekker benadrukte in Eindhoven het belang van 

samenwerking en kennisontwikkeling binnen de 

wetenschap. Hij stelde dat samenwerking altijd ten 

grondslag ligt aan de grootste technische en 

wetenschappelijke innovaties. Samenwerking is alleen 

goed mogelijk als je kennis deelt, niet alleen met andere 

wetenschappers, maar ook met de maatschappij. 

Daarom zet de staatssecretaris zich in voor open access, 

zodat wetenschappelijke kennis publiek beschikbaar 

wordt. 

 

  

FP7-onderzoekers kunnen alsnog Gold Open Access 

publiceren 

De Europese Commissie is een pilot gestart waarin 

onderzoekers na de looptijd van hun project alsnog 

financiering kunnen aanvragen om hun resultaten in een 

Open Access-tijdschrift te publiceren. Het gaat om 

 

Open access in de media 

 
Science Guide publiceerde onlangs een 

artikel over de verkoop van de Financial 

Times en The Economist door Pearson. 

Het enorme vermogenskapitaal uit deze 

uitverkoop van ‘dode bomen’ wil Pearson 

volledig concentreren in nieuwe 

kennisproducten voor R&D, HO, 

LevenLangLeren (LLL) en 

wetenschappelijke disciplines. Dit heeft 

alles te maken met de razendsnelle 

ontwikkelingen rond ‘big data’ en de open 

access digitalisering van bronnen en 

onderzoeksresultaten. Het voortbestaan 

en de relevantie van de ‘klassieke media’ 

van de wetenschap - het raison d’être van 

bedrijven als Pearson en Elsevier - zijn 

allerminst meer vanzelfsprekend in tijden 

van het ‘internet of things’ en de EU die 

er ten principale vanuit gaat dat alle door 

haar ondersteund R&D door open science 

en open access beschikbaar komt. 

 
De website www.openaccess.nl is vernieuwd! 

Op de website vindt u al het laatste 

nieuws over open access, evenals tips en 

adviezen hoe u open access kunt 

publiceren. 

 

Een Zwitser heeft de 

geheimhoudingsclausules in de 

uitgeverscontracten langs de juridische 
weg weten te slechten. Waardoor de ETH 

Zurich de gegevens over de contracten 

met Elsevier, Springer en Wiley heeft 

moeten vrijgegeven. Die gegevens zijn 

interessant voor de discussie over open 

access en de argumenten die de uitgevers 

daarin gebruiken.   

 

Citaat 
 

“And then the articles which you publish 

must be accessible. To everyone. If 

teachers, doctors or start-ups want to use 

scientific knowledge, they come up 

against paywalls. Knowledge produced 

with public money is simply not available 

to that same public. 

And that is an obstacle to partnerships. 

To excellence. And ultimately to 
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onderzoeksprojecten uit FP7, waarvan de 

financieringsperiode korter dan 2 jaar geleden af liep. 16 

NWO-projecten vielen onder een FP7-
samenwerkingsverband. Lees hier het hele bericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

innovation. 

  

I do everything I can to make sure 

scientific publications become open access 

in the future. Because if we want to be 

excellent as a country and apply new 

knowledge, we must ensure that such 

knowledge is freely available.” 

  

Staatsecretaris Sander Dekker tijdens de 

opening van het Academisch jaar van de 

TU/e op 31 augustus 2015. 

  

 

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. 

 
   

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

  

Wetenschapper: scoor uw tijdschrift! 
Quality Open Access Market – QOAM – is een 

academia  sourced marktplaats voor open 
access publishing. Wetenschappers en 
bibliotheken beoordelen open access en hybride 

tijdschriften via Journal Score Cards. De Cards 
geven inzicht in de prijs/kwaliteit-verhouding 
van open access publicaties. In aanloop naar de 
open access week (22 – 29 oktober) worden 
schrijvers van open access artikelen benaderd 
om voor het tijdschrift waarin zij hebben 
gepubliceerd een Valuation Score Card in te 
vullen. Hiermee wil QOAM bijdragen aan een 
goed geïnformeerde markt voor open access 
publiceren. 
  
Veelgestelde vragen open access 
Factsheet open access 

 

Relevante evenementen: 
 
15-17 september 2015: Conference on Open 

Access Scholarly Publishing (COASP) – Amsterdam, 

Nederland 
 
22-23 oktober 2015: Symposium Designing 

Comprehensive Open Knowledge Policies to Face Climate 

Change – Wenen, Oostenrijk 

 
19-25 oktober 2015: Open Access Week – 

wereldwijd 
 

 

 

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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14-16 november 2015: OpenCon – Brussel, 

België 
 
18-20 november 2015: OpenEd15: The impact 

of Open - Vancouver, Canada 
 
www.vsnu.nl/openaccess 
www.openaccess.nl 
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