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Voortgang open access in Nederland 

  

Terugblik op de zomer 

De openingen van het academisch jaar liggen inmiddels 

achter ons. Kristel Baele, voorzitter van het college van 

bestuur, sprak de opening uit van het academisch jaar 

aan de Erasmus Universiteit. In haar speech gaf Baele 

aan dat de Erasmus Universiteit later dit jaar komt met 

een voorstel voor digitaal studiebeleid. De Erasmus 

Universiteit wil online onderwijs ‘open’ maken om de 

groei van studenten in de internationale markt te 

bewerkstelligen en wetenschap toegankelijker te maken. 

  

Deze zomer is het Nederlands voorzitterschap van de EU 

afgerond. Tijdens het voorzitterschap zijn er in het kader 

van het “Amsterdam Call for Action on Open Science” 

twee concrete Europese doelstellingen geformuleerd.  

1. Volledig open access voor alle publiek 

gefinancierde wetenschappelijke publicaties in 

2020. 

2. Delen en hergebruik van (open)data van al het 

publiek gefinancierd onderzoek. 

Om deze doelstellingen te kunnen behalen is het van 

groot belang dat er ook daadwerkelijk actie wordt 

ondernomen. 

  

Afgelopen zomer is er een WOB-verzoek (Wet 

Openbaarheid Bestuur) gedaan aan de Nederlandse 

universiteiten. De universiteiten werd gevraagd om 

informatie over de uitgaven die zij doen aan licentie 

overeenkomsten om artikelen geplaatst te krijgen in de 

wetenschappelijke tijdschriften. Zodra de uitkomsten van 

het WOB-verzoek openbaar zijn wordt er in de 

nieuwsbrief aandacht aan besteed.  

  

Open access week 

Van 24 tot en met 30 oktober vindt de internationale 

open access week plaats. Het thema van deze week is 

“Open in Action.” Dit thema moet partijen betrekken bij 

open access en aanmoedigen om concrete stappen te 

zetten. Wetenschappers worden opgeroepen om open 

access te publiceren en om collega’s op te roepen 

hetzelfde te doen. Meer informatie over de open access 

week is te vinden op deze website.  

  

Politiek aan zet 

Tijdens Prinsjesdag is de begroting van het ministerie 

van Onderwijs Cultuur en Wetenschap gepresenteerd. In 

de begroting is gerefereerd aan het Nederlandse 

voorzitterschap van de Europese Unie en de belangrijkste 

stappen die het afgelopen half jaar op het gebied van 

open access zijn gezet. Het komende jaar moeten de 

gemaakte afspraken worden verwerkt in zowel nationaal 

als internationaal beleid. 

  

 

 

Internationale ontwikkelingen  

  

Europa 

In Europa houdt de Commission High 

Level Expert Group on the European Open 

Science Cloud zich bezig met onderzoek 

naar open science. In het najaar 

verschijnt het eerste rapport over de 

ontwikkelingen op het gebied van open 

science van hun hand. 

  

Finland 

Finland opereert, naast Nederland, op het 

gebied van open access in de voorhoede. 

In 2014 heeft het Finse ministerie van 

Education and Culture een roadmap 

gepubliceerd. De Finse visie voor 2017 is 

om onderzoeksdata vrijelijk te laten 

gebruiken door verschillende 

wetenschappers, bedrijfsleven en 

geïnteresseerden met het idee dat hier 

verrassende ontdekkingen en creatieve 

inzichten door worden gegenereerd. 

  

Engeland  

De Britse Minister for Universities and 

Science heeft in 2015 opdracht gegeven 

aan de voorzitter van de UK Open Access 

Co-ordination Group een rapport te 

schrijven over de implementatie van open 

access. Begin dit jaar is dit rapport 

verschenen. Uit het onderzoek is 

gebleken dat 19% van al het onderzoek in 

de UK in 2015 open access is 

gepubliceerd. Bijna alles gebeurde via de 

‘Gouden route.’ De Britse minister heeft in 

zijn reactie op het onderzoek aangegeven 

te verwachten dat in 2020 nagenoeg alles 

open access gepubliceerd wordt. 

  

 

Open access in de media 

  

Groen vs goud 

In het artikel ‘Substituting article 

processing charges for subscriptions: The 

cure is worse than the disease’ 

geschreven door Shulenburger et al. 

wordt een kritische reactie gegeven op 

één model van open access, waarbij 

alleen de route met APC’s (article 

processing charges) wordt bewandeld. Dit 

is niet het model waar de VSNU zich voor 
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Half juli heeft de staatssecretaris voor OCW, Sander 

Dekker, een reactie gegeven op het advies van de 

Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie 

“Durven Delen” over open access. Dekker onderschrijft 

de aanbeveling dat de overheid regie moet nemen in het 

proces om te komen tot open science. De 

staatssecretaris heeft toegezegd dat hij in het najaar een 

brief stuurt aan de Tweede Kamer over open science. In 

deze brief wordt een stip op de horizon gezet voor open 

science. Verder zal er in de brief aandacht zijn voor 

hetgeen in Nederland al is bereikt op het gebied van 

open science en welke veranderingen nodig zijn om nog 

meer te kunnen bereiken in de toekomst. 

  

Verkiezingsprogramma’s  

De eerste (concept)verkiezingsprogramma’s zijn 

gepubliceerd. GroenLinks geeft aan dat 

wetenschappelijke publicaties vrij beschikbaar moeten 

worden en dat de publicatiedruk voor onderzoekers 

verminderd moet worden. Ook D66 heeft in haar 

verkiezingsprogramma opgenomen dat publiek 

gefinancierd wetenschappelijk onderzoek vrij 

toegankelijk en voor iedereen beschikbaar moet zijn. 

Daarbij pleiten ze voor ‘open science’ platformen. De PVV 

en 50+partij hebben niets over open access of open 

science in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen. 

Overige partijen hebben nog geen programma 

gepubliceerd. In de volgende nieuwsbrief wordt op deze 

programma’s ingegaan. 

  
  

inzet. De onderhandelingen in Nederland 

worden vanuit het buitenland gezien als 

het ‘pre-paid’ model, waarbij met de 

afzonderlijke wetenschappelijke uitgevers 

afspraken worden gemaakt over de 

abonnementsgelden voor 

wetenschappelijke tijdschriften namens 

álle Nederlandse universiteiten. In 

tegenstelling tot het artikel van 

Shulenburger wordt in Nederland als 

collectief onderhandeld en hoeft de 

individuele auteur dat niet meer te doen. 

Voor een succesvolle route is het 

noodzakelijk dat andere landen dezelfde 

stappen zetten en de uitgevers het 

tijdschrift uiteindelijk ‘flippen’ naar open 

access. Verschillende methoden om 

tijdschriften te ‘flippen’ naar het open 

access model worden beschreven in het 

artikel ‘Converting scholary journals to 

open access: A review of approaches and 

experiences’ geschreven door David 

Solomon et al. verbonden aan Digital 

Access to Scholarship bij Harvard. 

  

Patent Elsevier op ‘Online peer 

review and method’ 

In de VS heeft Elsevier een patent 

verkregen op ‘Online peer review and 

method.’ Dit bericht is zeer kritisch 

ontvangen in verschillende 

wetenschappelijke media. Dit online peer 

review proces verloopt via een 

zogenaamde ‘waterval’: als een tijdschrift 

een auteur afwijst, krijgt de auteur direct 

de mogelijkheid om zijn of haar artikel bij 

een ander tijdschrift in te dienen. 

Grootste bezwaar tegen dit patent is dat 

de open access gemeenschap bezorgd is 

dat het patent open access tijdschriften 

ervan weerhoudt om vergelijkbare peer 

review methoden te ontwikkelen en toe te 

passen. 

 

E-zine over open access 

 

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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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 
 
28-30 september 2016: D14R 2016 – Krakau, 
Polen 
 
7-8 oktober 2016: Copyright and the 

circulation of knowledge – Sorbonne Frankrijk 
 
10-11 oktober 2016: Open Access to Scientific 
Information – München, Duitsland 
 
13-14 oktober 2016: Open access and 
evaluation of research – Toulouse, Frankrijk 
 
24-25 oktober 2016: Open Science on the 
move – Brussel, België 
 

24-30 oktober 2016: International Open 
Access week – Wereldwijd activiteiten 
 
27 oktober 2016: Workshop Data 
management plans – Berlijn, Duitsland 
 
26 oktober 2016: Open access, open data, 
open science – Londen, VK 
 
2 november 2016: Research Data Alliance 
workshop – Birmingham, VK 
 

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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