
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancering open access campagne  
 
Open access wordt makkelijker 
Om open access publicaties te stimuleren slaan de universiteitsbibliotheken de handen 
ineen. Vanaf nu is het mogelijk om in een landelijke open access journal browser te zien bij 
welke tijdschriften open access gepubliceerd kan worden, en welke (kortings) regelingen 
gelden. Daarnaast is op deze website ook te zien welke deals de universiteiten hebben met 
uitgevers. Dit praktische instrument maakt het voor iedere auteur mogelijk om in een 
oogwenk te zien welke open access kansen er zijn.  
 

“Kun je gratis open access publiceren in jouw favoriete     

                  tijdschrift? Check de website of vraag het bij de UB!” 
 
Open access onder de aandacht  
Op 15 mei is de open access campagne van start gegaan. Deze campagne wil open access 
onder de aandacht brengen van onderzoekers. In 2020 moeten alle publicaties open access 
beschikbaar zijn. Verschillende promovendi en gerenommeerde wetenschappers hebben zich 
aan deze campagne verbonden. De posters en banners zullen richting de open access week 
in oktober steeds meer te zien zijn. Op iedere universiteit kun je andere voorstanders van 
open access zien in de campagne.  

 
Jonge promovendi en open access 
Gareth O’Neill en Charlotte de Roon zijn twee jonge promovendi die het belang van open 
access onderschrijven. De VSNU sprak met hen in het kader van de open access campagne. 
Volgens Charlotte is open access een uitgelezen mogelijkheid om jezelf als promovendus te 
profileren en te laten weten waar jij als onderzoeker mee bezig bent. “Naast de mogelijkheid 
om jezelf te profileren, maakt een open access publicatie je onderzoek makkelijker vindbaar 
zodat het meer gelezen kan worden. Bovendien vind ik het logisch dat publiek gefinancierd 
onderzoek voor iedereen toegankelijk is.” Ook Gareth onderschrijft het maatschappelijk 
belang van open access. Hij vindt het belangrijk vrije toegang te hebben tot 
wetenschappelijke publicaties en wil hier zelf ook aan bijdragen. Het werkt twee kanten op. 
Hij roept promovendi op voor open access te kiezen: “laat je informeren en gewoon doen!” 

 
Gareth heeft veel gesproken met jonge onderzoekers. Uit deze gesprekken is gebleken dat 
veel onderzoekers nog niet zo veel weten over open access publicaties. Hij vindt dat er meer 
awareness moet komen over open access en meer ondersteuning voor jonge onderzoekers. 
Charlotte geeft hetzelfde aan. “Veel promovendi zijn zich niet bewust van de keuzes die zij 
hebben op het gebied van open access. Hun bekendheid met open access is grotendeels 
afhankelijk van de informatie die ze vanuit de universiteit krijgen.” Gareth geeft als 
voorbeeld dat veel promovendi zich er niet bewust van zijn dat je ook op andere manieren 
open access kunt publiceren dan in journals. Ook het openstellen van je eigen resultaten in 
repositories draagt bij aan de toegankelijkheid van onderzoeksresultaten. Gareth roept op 
tot meer informatieverstrekking over open access. Dit kan onder andere door het aanbieden 
van cursussen of online modules. “Promovendi willen wel open access publiceren, maar hoe? 
En wat betekent dat? Bewustzijn kun je ook stimuleren door het open access logo en de 
open access button prominenter te gebruiken en zo open access meer onder de aandacht te 
brengen.”  
 
Zowel Gareth als Charlotte geven aan dat de mogelijkheden van open access meer onder de 
aandacht gebracht moeten worden. Charlotte wil de promotie van open access ook in de 
begeleiding inzetten. Hoogleraren kunnen in de begeleiding van promovendi de promovendi 
wijzen op het gebruik van open access en het maatschappelijk belang daarvan. Hoogleraren 
publiceren vaak mee met artikelen en kunnen een grote rol spelen in het onder de aandacht 
brengen van open access mogelijkheden. Daarnaast ligt er volgens Charlotte ook een rol 
voor de Graduate Schools. Als aanspreekpunt voor administratie, ondersteuning en opleiding 
kunnen zij promovendi wijzen op de mogelijkheden van open access. Gareth sluit af met de 
opmerking dat de richtlijnen voor open access ook duidelijker moeten worden. Universiteiten 
moeten duidelijk aangeven wat ze van hun eigen onderzoekers verwachten. Daarbij merkt 
hij op dat wanneer er meer wordt verwacht van promovendi hier ook rekening mee moet 
worden gehouden in de werkdruk. 
 
Gareth O’Neill is verbonden aan de Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) en 
promoveert op de uitdrukking van emoties en cognitie in de Ierse taal. Gareth is naast zijn 
promotie actief als bestuurslid bij het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en net verkozen 
tot voorzitter van Eurodoc, de Europese koepel van nationale promovendi organisaties en 
jonge onderzoekers, voor het academisch jaar 2017-2018. Gareth is tevens lid van de 
working group skills under open science bij de Europese Commissie. Hiervoor heeft hij 
meegewerkt aan een survey onder jonge onderzoekers. Later dit jaar komt het rapport over 
deze survey uit. Charlotte promoveert op de rol van politieke jongerenorganisaties in 
Nederland en is tevens één van de gezichten van de open access campagne. 
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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 

29 mei 2017: 
29 mei vindt de eerste nationale bijeenkomst voor 
onderzoekers over open science plaats. Tijdens deze 
bijeenkomst krijgen onderzoekers die in Nederland 
werken de gelegenheid om visie te geven op de 
doelen van het ‘National Open Science Plan’.  
 
23 t/m 29 oktober 2017: 
In oktober vindt de 10e open access week plaats. 
Ook in Nederland worden er verschillende 
activiteiten georganiseerd in het kader van open 
access. Het thema dit jaar is “Open in order to…” 
 

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. 

 

 

Open access campagne middelen 
 
Wilt u ook aandacht vragen voor open access? De 
posters en digitale middelen van deze campagne zijn 
vanzelfsprekend vrij toegankelijk.  
 

 

 

http://www.vsnu.nl/
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Open%20access/VSNU%20OA%20presentation.pdf
https://www.openscience.nl/nationaal-plan
http://www.openaccessweek.org/
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://www.openaccess.nl/nl/meer-weten/promotiemiddelen

