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NIEUWS 

   
Taalwetenschappers nemen open access in eigen 

hand   

  

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:  

 

De onderhandelingen met uitgevers Wiley, Elsevier en 

OUP zijn momenteel in een fase waarop er geen formele 

vorderingen gemeld kunnen worden. Universiteiten 

hebben hun standpunt herhaald dat zij de afspraken over 

de abonnementen alleen verlengen onder de voorwaarde 

dat uitgevers bereid zijn stappen te zetten om open 

access dichterbij te brengen. Met Springer is al bijna een 

jaar een overeenkomst en inmiddels heeft na Oostenrijk 

ook de UK een vergelijkbare deal gesloten met 

Springer.   

  

Open access week 

Van 19 tot en met 25 oktober vond wereldwijd de open 

access week plaats. Ook op Nederlandse universiteiten 

werden bijeenkomsten georganiseerd. 

  

Debat op de Radboud Universiteit Nijmegen: ‘Who 

takes the plunge’. Ruim honderd bezoekers luisterden 

speeches vanuit vier perspectieven: onderzoeker, editor, 

PhD en collegevoorzitter. Gerard Meijer, 

bestuursvoorzitter RU en hoofdonderhandelaar namens 

VSNU, wees hierbij op de ontwrichte verhouding tussen 

onderzoeker en uitgever. Zijn pleidooi is een betaalbare 

publicatiemarkt, waar uitgevers met name de peer 

review organiseren. Het debat resulteerde in een 

verbreding van de discussie over de weg naar open 

access. Meer informatie.   

  

Universiteit Utrecht organiseerde in de open access 

week korte workshops waarin vragen aan de orde 

kwamen als: “Wie betaalt open access en waar kan ik 

financiële steun krijgen als ik open access ga 

publiceren?”. “Hoe kom ik te weten wat kwalitatief goede 

open access journals zijn?”. “Wat betekent het 

amendement van Taverne op de Nederlandse Auteurswet 

voor mij als onderzoeker?”. “Ik wil een open access 

journal opzetten: wat voor business modellen zijn er?”. 

“Op welke acht dimensies verschillen peer review 

modellen en hoe veranderen deze?”. Door deze 

workshops is voor Utrechtse onderzoekers open access 

 

Open access in de media 

 

Volgens staatssecretaris Dekker 

(Volkskrant 18 oktober 2015) kunnen de 

grote uitgeverijen hun borst nat maken 

als in de toekomst meer landen de 

onderhandelingen over open access 

aangaan, zoals de gezamenlijke 

universiteiten dat in Nederland doen. 

Dekker benadrukt het belang van een 

internationale aanpak om open access 

een realiteit te maken. "Daarbij moeten 

we ook nee durven zeggen tegen deals 

met uitgeverijen. Er onstaan steeds meer 

nieuwe alternatieven, online platforms 

waar prima wetenschap verschijnt, 

beoordeeld en geredigeerd en voor 

iedereen toegankelijk en niet alleen voor 

wie toevallig een duur abonnement op 

een tijdschrift heeft". 

 

Na professor Gerard Meijer doen ook 

topwetenschappers Marcel Levi, voorzitter 

van de RvB en hoogleraar inwendige 

geneeskunde aan de UvA, en Patti 

Valkenburg, hoogleraar media, jeugd en 

samenleving aan de UvA, een oproep aan 

de collega´s om open access te 
publiceren. Marcel Levi relativeert de 

vermeende hogere kosten van open 
access publiceren en Patti Valkenburg neemt 

het vooroordeel weg dat open access 

publicaties enkel voor wetenschappers 

zijn. 

  

 

Citaat 
 

" I am [...] very sympathetic to the Dutch 

government’s position and goals [with 

regard to open access] and the EUA will 

try to assist more and better to EUA 

universities on this matter. We need 

political support to move faster towards 

open access. Open access will of course 

come in any case; yet it is to see on what 

ways, costs and when." 

  

Rolf Tarrach, voorzitter van de European 

University Association (EUA) in een 

interview gepubliceerd op de Nether-

website.  
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http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=d741753a31&e=5743f8378f
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http://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Rolf-Tarrach-I-believe-universities-can-do-more
http://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Rolf-Tarrach-I-believe-universities-can-do-more


en open science weer een stapje dichterbij gekomen. 

  

Seminar ‘What journal to publish in: increasing 

your academic and societal impact’, Universiteit 

Maastricht. Deze seminar richtte zich op de criteria en 

middelen die van pas komen bij het kiezen van het juiste 

tijdschrift om in te publiceren, om bijvoorbeeld de 

zichtbaarheid, vindbaarheid en impact te vergroten. Er 

werden nieuwe manieren gepresenteerd om 

(maatschappelijke) impact van artikelen en auteurs te 

vergroten. 

  

Symposium Rijks Universiteit Groningen: Research 

without paywalls: chances and challenges of open 

access for the humanities and social sciences. Hans 

van Ees opende het symposium. Hij stelde dat we wat 

het uitgeven en publiceren betreft in een transitieperiode 

leven. Martin Paul Eve oprichter van de Open Library of 

the Humanities stelt dat publiceren niet gratis kan. Zijn 

oplossing: de Open Library of Humanities. Bibliotheken 

geven een bescheiden bedrag, OLH maakt artikelen 

beschikbaar en bibliotheken hebben zeggenschap, welk 

tijdschrift het volgende jaar wordt aangenomen. 

Vervolgens deelt Andrej Zwitter van de Groningse 

Faculteit Rechtsgeleerdheid zijn ervaringen met het 

opzetten van twee open access tijdschriften. Meer 

informatie. 

  

Seminar ‘How to publish a world class paper’, Vrije 

Universiteit. Thema van de bijeenkomst was "wegwijs 

gemaakt worden in de wereld van het wetenschappelijk 

publiceren". Rector magnificus Vinod Subramaniam 

opende het seminar met een videoboodschap, waarna 

verscheidene sprekers adviezen gaven over de 

verschillende facetten van het open access publiceren. 

Meer informatie. 

  

LingOA voor betaalbaar open access   

Een groep vooraanstaande internationale 

taalwetenschappers wil dat de toegankelijkheid van 

wetenschappelijke resultaten minder afhankelijk wordt 

van te dure commerciële uitgevers. Redacties van 

verschillende wetenschappelijke tijdschriften in de 

taalwetenschap nemen afscheid van hun huidige uitgever 

en publiceren hun artikelen binnenkort vrij toegankelijk 

voor de hele samenleving tegen zeer geringe kosten. Dit 

unieke initiatief gaat van start onder de naam LingOA. 

Het initiatief leidt ertoe dat publicaties in zogenaamd 

‘fair’ open access worden gepubliceerd. Dit houdt in dat 

auteurs hun auteursrechten behouden, redactieraden 

eigenaar zijn van (de titel van) hun tijdschriften, en dat 

het publicatieplatform een beduidend lager bedrag rekent 

voor zijn diensten dan commerciële uitgevers. De 

wetenschappelijke artikelen worden straks gepubliceerd 

door het online platform ‘Ubiquity Press’. De eerste 

tijdschriften LabPhon en het Journal of Portuguese 

Linguistics verschijnen vanaf januari 2016 bij Ubiquity 

Press. Veelgestelde vragen over LingOA. 

  

Europese ontwikkelingen   

In een gezamenlijke verklaring hebben staatssecretaris 

Sander Dekker en Eurocommissaris van Onderzoek, 

Wetenschap en Innovatie Carlos Moedas uitgevers van 

wetenschappelijke tijdschriften opgeroepen om hun 

business model aan te passen aan de nieuwe 

werkelijkheden. Volgens Moedas hebben de nieuwe 

digitale technologieën onoverkomelijk dezelfde 

baanbrekende uitwerking op wetenschappelijke 

publicaties als deze ontwikkelingen op media, muziek, 

film en telecommunicatie hebben gehad. Dekker en 

Moedas deden gezamenlijk een beroep op de uitgeverijen 

om het voorbeeld te volgen van nieuwe uitgeversdie 

 

 

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. 
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business modellen voor open access hebben ontwikkeld, 

maar stelden ook de bestaande uitgevers ten voorbeeld 

die zich in hebben gezet voor open access en hier hun 

organisatie ook op hebben aangepast. 

  

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.  

  
   

 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

 
Tijdens het open access debat in Nijmegen ‘Who 
takes the plunge, Het perspectief van de 
onderzoeker, de editor in-chief, de promovendus 
en de bestuurder’ werd ter introductie dit filmpje 
vertoond. Het filmpje geeft op een grafische en 

gedegen manier de insteek van de Nederlandse 
onderhandelaars ten opzichte van open access. 
 
Veelgestelde vragen Open access 
Factsheet Open access 
 
Relevante evenementen: 
 
2 november: Open Access Tag – Chemnitz, 
Duitsland 
 
14-16 november 2015: OpenCon – Brussel, 

België 
 
18-20 november 2015: OpenEd15: The 
impact of Open - Vancouver, Canada 
 
1 december 2015: Vitae Connections: 
Supporting Open Researchers – Lonedn, VK 
 
17-18 februari 2016: Open Science Days 
(MPDL) – Berlijn Duitsland 
 

June 2016: Liber 45th annual conference in 
Helsinki, Finland 
 
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. 

 

  
  

 

 

 

 

VSNU | Lange Houtstraat 2 | Postbus 13739 | 2501 ES Den Haag | T: 070 - 302 14 00 | www.vsnu.nl  

 

  

 

http://vsnu.us7.list-manage1.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=da4d784383&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=abdcec3d60&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage1.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=3b43e33caa&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage1.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=8a4db788b9&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage1.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=f507b7ae68&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=1dd0a2629a&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=12ba505baa&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage1.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=b081b86345&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage2.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=dffc83a845&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage1.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=c8fbf840be&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=a6a8416382&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=9922b389d9&e=5743f8378f
mailto:openaccess@vsnu.nl
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=bde0a0510f&e=5743f8378f
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=bde0a0510f&e=5743f8378f
mailto:openaccess@vsnu.nl
http://vsnu.us7.list-manage.com/track/click?u=6e6efd9c9c87905323ae817ec&id=f949071288&e=5743f8378f

