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Voorwoord
Nog even en het is 2020, het jaar waarin de ambitie om 100% 
open access te realiseren moet worden bereikt. In dit vierde open 
access eZine wordt de tocht naar dit doel zichtbaar gemaakt. 
Steeds meer wordt duidelijk dat het nodig is om internationaal 
gezamenlijk op te trekken in de onderhandelingsstrategieën en als 
het gaat om de voorwaarden die financiers stellen aan publi caties. 
Wetenschappelijk onderzoek is internationaal en kent geen 
grenzen. De VSNU zet dan ook volop in op het internationale 
circuit als lid van de EUA en door deelname aan panels en 
congressen. Kortom ‘International alignment’ is de rode draad 
voor de toekomst.

Er is veel bereikt het afgelopen jaar. Vanuit de roadmap open 
access 2018-2020 die in het vorige magazine is toegelicht, wordt 
er op vijf speerpunten ingezet. In het kader van onderhandelingen 
met uitgevers vallen de onderhandelingen met Elsevier natuurlijk 
op. En onder het kopje ‘deponeren’ is hard gewerkt aan de pilot 
om artikel 25fa van de auteurswet, ook wel het amendement 
Taverne genoemd, concreet handen en voeten te geven. Deze 
pilot waarmee artikelen al in een vroeg stadium met een breed 
publiek worden gedeeld, is gestart onder de titel ‘You share, we 
take care’.

Internationaal is er veel in beweging. Het meest in het oog 
springend is wel Plan S zoals in september 2018 gelanceerd vanuit 
Science Europe; hier is vanuit de VSNU ook op gereageerd. De 
brede support vanuit Europa en daarbuiten om open access te 
realiseren geeft echt steun in de rug.

Dit eZine biedt de mogelijkheid om mee te denken rond vragen 
om het doel van 100% open access te behalen. U kunt bijdragen 
door een reactie te geven op de ‘polling’ vragen die bij de verschil-
lende onderwerpen te vinden zijn.
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Er moeten nog grote stappen gezet worden die de verbinding tussen wetenschap en samenleving 
verder versterken. Het aankomend jaar brengen wij als VSNU diverse thema’s zoals waarderen en 
belonen van wetenschappers, open science en open access dichter bij elkaar. Dat is de beweging  
die we van onszelf verwachten maar ook van de partijen waar we mee werken. Het belang van 
internationale ‘alignment’ is daarbij groot om zo het gewenste disruptieve effect te bereiken omtrent 
transpa rantie van wetenschap, betaald met publieke middelen. We zijn verwachtingsvol over wat we 
hiermee kunnen bereiken en zien uit naar de maatschappelijke impact die dit teweeg brengt.

Pieter Duisenberg
Voorzitter Vereniging van Universiteiten
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Naar 2020: voortgang op de vijf 
pijlers

Om de Europese afspraken in Nederland te implementeren is in februari 2017 het Nationaal Plan 
Open Science gepresenteerd door tien partijen, waaronder KNAW, NWO/ZonMw en VSNU/UKB.  
Eén van de hoofdambities van dit Plan is 100% open access publiceren in 2020; dat wil zeggen 
wetenschappelijke publicaties (artikelen, (delen van) boeken, rapporten) die met publiek geld zijn 
gefinancierd, zijn vanaf 2020 voor iedereen waar ook ter wereld direct open toegankelijk om te 
kunnen raadplegen en te hergebruiken.

De VSNU/UKB is trekker van deze hoofdambitie en dat betekent dat zij de taak heeft om gezamenlijk 
beleid te initiëren en vervolgens te coördineren tussen de hoofdrolspelers in het veld. Samen met de 
meest betrokken partijen zijn afspraken gemaakt voor de komende periode 2018-2020. Dit gebeurt 
nog steeds onder de vleugels van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In het 
regeerakkoord en het sectorakkoord hoger beroepsonderwijs 2018 staat dat open access en open 
science de norm zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

In het eZine Roadmap open access 2018-2020 zijn de plannen op de vijf pijlers toegelicht. In deze 
versie geven we per pijler achtergrondinformatie over voortgang en ontwikkelingen en kun je je 
mening geven over vervolgstappen.



De vijf pijlers van open access

Deponeren

Onderhandelen
met uitgevers

Buitenlandse
samenwerking

Alternatieve
publicatie
platforms

Monitoren

SAGE
ELSEVIER

SPRINGER
WILEY

OXFORD UNIVERSITY PRESS
TAYLOR & FRANCIS

ACS

WOLTERS KLUWER
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Op de volgende pagina’s is voor elke pijler een toelichting opgenomen met de laatste stand van zaken 
op de betreffende pijler.
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De VSNU onderhandelt met grote uitgeverijen waar de gelieerde instellingen contracten mee 
hebben lopen. De manier waarop we open access bereiken, kan verschillend zijn. In 2018 zijn 
onderhandelingen gevoerd met Elsevier. Door het bestaande contract met Elsevier met zes 
maanden te verlengen is er meer ruimte om, gezien de ontwikkelingen omtrent open science 
en Plan S tot overeenstemming te komen. De onderhandeling met de Royal Society of 
Chemistry Publishing (RSC) is helaas zonder overeenkomst geëindigd, aangezien het niet 
mogelijk bleek een goede afspraak over open access te maken. Wel zijn er in 2018 nieuwe 
overeenkomsten gesloten met Oxford University Press en Wolters Kluwer. Ook met Taylor & 
Francis en Springer Nature zijn nieuwe overeenkomsten gesloten welke in het kader van 
toenemende transparantie ook zijn gepubliceerd.

Het komend jaar staan onderhandelingen met diverse andere grote uitgevers op de agenda, te 
weten Sage, Wolters Kluwer en Wiley. Via de open access nieuwspagina en nieuwsbrieven kunt 
u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in deze onderhandelingen.

Voorwaarden in de onderhandelingen
De insteek die de universiteiten in de onderhandelingen 
consequent toepassen is overstappen op open access, lees-
rechten van artikelen blijven behouden en een plan voor de 
volledige transitie naar open access binnen reëel financiële 
grenzen. Deze voorwaarden gelden voor alle disciplines, ook 
al beseffen we dat er verschillen zijn. De VSNU/UKB is niet de 
enige partij die onderhandelt over contracten met uitgevers. 
Dit gebeurt wereldwijd op meer plekken en door meerdere partijen. In de afgelopen jaren zijn 
er dan ook diverse publicaties verschenen waarin partijen vanuit hun invalshoeken hebben 
bekeken welke voorwaarden ze willen stellen bij het aangaan van licentiecontracten. De VSNU 
heeft daarvan een aantal op een rij gezet en een clustering aangebracht in deze voorwaarden.

Het doel hiervan is om bij de start van een onderhandeling met het onderhandelingsteam vast 
te stellen wat de essentiële voorwaarden zijn waar men zich aan wil houden op het punt van:
• De governance van de organisatie die inhoud beschikbaar stelt en hoe belangrijk dat is;
• De infrastructuur waarmee de inhoud beschikbaar wordt gesteld en de vorm van de inhoud 

die beschikbaar komt, eigendom van de inhoud;
• De voorwaarden voor publicatie;
• Voorwaarden aan de prijs.

De volgende publicaties bestrijken gezamenlijk een breed spectrum van voorwaarden waar we 
over na willen denken bij onderhandelingen met bestaande en nieuwe uitgevers.
• Go FAIR
• Liber 5 Principles
• COPE, DOAJ, OASPA and WAME
• Principles for open scholarly infrastructures
• The transition to open access
• TOP guidelines
• University of California: Declaration of Rights and Principles to Transform Scholarly 

Communication

SAGE
ELSEVIER

SPRINGER
WILEY

OXFORD UNIVERSITY PRESS
TAYLOR & FRANCIS

ACS

WOLTERS KLUWER

Onderhandelen met uitgevers
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Bekijk de inkoopvoorwaarden: https://www.vsnu.nl/open-access-international-alignment/
assets/principles.pdf

Wat is uw mening?

Heeft het volgens u meerwaarde om naar een bredere set van voorwaarden in 
de onderhandelingen over open access te kijken?
 
• Nee, de eisen omtrent 100% open access en behoud van leesrechten binnen de 

bestaande financiële bandbreedte zijn voldoende
• Per uitgever zou moeten worden bekeken welke aanvullende voorwaarden meerwaarde 

hebben en hoe dit aansluit bij internationale ontwikkelingen
• Er moet maximaal ingezet worden op het voldoen aan zo veel mogelijk aanvullende 

voorwaarden omdat alleen dan een systeemverandering teweeg gebracht wordt

Nederland is nog steeds één van de koplopers op het gebied van open access, maar ook buiten 
Nederland worden stappen genomen richting volledige open access van wetenschappelijke 
publicaties. Een rondgang langs een aantal recente interessante ontwikkelingen:

Afrika en Azië
In Afrika is een forse toename gaande van open access gepubli-
ceerde artikelen. Uit onderzoek blijkt dat in Afrika het meest 
gevarieerde aanbod aan open access artikelen gepubli ceerd 
wordt. Ook in andere landen die voor econo mische uitda-
gingen staan groeit het open access percen tage harder dan 
in veel westerse landen. Veel Afrikaanse universiteiten 
kunnen geen dure abonnementen betalen, een logische 
verklaring voor het hoge percentage open access artikelen.

Er komen veel verzoeken binnen vanuit Aziatische landen om 
te worden opgenomen in de Directory of Open Access Journals. 
Ter illustratie waren dit uit India 2.048 en uit Indonesië 3.622 
verzoeken tot begin 2018. Helaas wordt nog ongeveer de helft van de 
verzoeken, op basis van de diverse kwaliteitscriteria, afgewezen.

Universiteitsbibliotheken en onderzoeksfinanciers uit China hebben aangekondigd Plan S te 
steunen. Deze Aziatische steun wordt gezien als een belangrijke bekrachtiging voor het plan.

Buitenlandse samenwerking



Verenigde Staten
Veel individuele universiteiten in de Verenigde Staten tonen een 
actieve inzet voor open access. Het Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) heeft een eigen open access taskforce 
waarbij zij ervoor willen zorgen dat aan de MIT verworven 
kennis beschikbaar is voor de hele wereld.

In de onderhandelingen met de diverse uitgevers heeft 
Florida State University (FSU) haar uitgebreide abonne-
ment op Elsevier opgezegd nadat bleek dat ze, op basis van 
een oud contract, vele malen meer in rekening werd gebracht 
dan andere openbare universiteiten.

In april heeft de University of California een Declaration of Rights and Pinciples to Transform 
Scholarly Communication gepubliceerd om het open access beleid dat al jaren wordt gevoerd 
kracht bij te zetten. Er wordt door de verschillende Amerikaanse universiteiten echter niet 
gezamenlijk opgetrokken in de onderhandelingen. Grote verschillen in wetgeving per Staat 
liggen hier mede aan ten grondslag. In California is in 2018 de meest verregaande Amerikaanse 
wetgeving aangenomen: door de staat gefinancierd peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek 
moet uiterlijk een jaar na publicatie open access beschikbaar zijn.

Europa
De meeste ontwikkelingen op het gebied van open access komen 
uit Europa. Engeland volgt Nederland op de voet in het aantal 
open access gepubliceerde artikelen. In Engeland zijn er in 
2018 verschillende hoogwaardige open access platforms 
gelanceerd. Voorbeelden zijn het Megajournal Platform van 
University College London (UCL) Press en het open access 
platform van de London School of Economics.

In Scandinavische landen als Zweden en Finland wordt er, 
net als in Nederland, in gezamenlijk verband onderhandeld 
tussen de universiteiten en uitgevers. In Zweden heeft dit ertoe 
geleid dat de overeenkomst met Elsevier is beëindigd, maar wel een 
open access overeenkomst is gesloten met Cambridge University Press die de Zweedse 
instellingen toegang geeft tot alle hybride en open access tijdschriften van de uitgever. 
Daarnaast kunnen Zweedse onderzoekers hun artikelen in alle open access tijdschriften van 
uitgever Frontiers publiceren voor gereduceerde tarieven.

In Finland is daarentegen wel een overeenkomst met Elsevier gesloten om het bestaande 
leesabonnement te verlengen en een open access pilot programma uit te rollen om Finse 
onderzoekers te stimuleren hun artikelen open access te publiceren in de Elsevier tijdschriften.
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Wat is uw mening?

Welke invloed heeft Nederland op internationale open access ontwikkelingen 
volgens u?

• Bescheiden
• Ook al is Nederland klein, groot genoeg om rekening mee te houden
• Groot, Nederland heeft een voortrekkersrol
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In het eerste eZine over open access werd in de tijdslijn al zichtbaar dat er een bijzonder 
mijlpaal was bereikt. In 2015 is een amendement aangenomen, ingediend door Joost Taverne, 
om een wijziging in het auteursrecht te realiseren. Dit amendement is aangenomen en geeft 
daarmee de auteur het recht om een artikel vrij beschikbaar te maken na een redelijke termijn 
van eerste publicatie.

De praktische uitwerking van dit 
amendement heeft wat voeten in de 
aarde gehad. Om dit goed te faciliteren 
moesten de universiteitsrepositories 
bijvoorbeeld worden gemoderniseerd. 
Deze slag is ondertussen geslagen en de 
universiteiten hebben een pilot opgezet 
om de uitwerking van het amendement 
in de praktijk te toetsen.

De Nederlandse universiteiten geven 
open access vanaf 2019 een extra 
impuls door in samenwerking met 
onderzoekers publicaties in deze pilot na 
zes maanden van publicatie beschikbaar 
te maken.

Deponeren

Wat is uw mening?

Een redelijke termijn na eerste publicatie is:

• Meteen – immediate open access
• Na zes maanden
• Na één jaar
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De helft van alle peer-reviewed artikelen van de Nederlandse universiteiten is open access 
beschikbaar in 2017. Dat is een stijging van 42% van de artikelen in 2016 naar 50% in 2017. 
Recent zijn op de website van de VSNU de jaarlijkse resultaten van de meting van open access 
publicaties voor 2017 ook visueel beschikbaar gemaakt. Er zijn overzichten met het aantal open 
access publicaties per uitgever en per universiteit. Daarnaast wordt de link met andere landen 
zichtbaar gemaakt in een overzicht van de Nederlandse uitkomsten met referentielanden.

Publicatieculturen
Naast monitoring van het aantal open access publicaties wordt er onderzoek gedaan naar de 
metingen en trends van publicatieculturen. Hoewel een duidelijke definitie over wat er wordt 
verstaan onder publicatieculturen ontbreekt wordt het woord wel vaak gebruikt. Daarbij duidt 
men op de verschillende type publicaties die gebruikelijk zijn in verschillende wetenschaps-
velden. Het meest bekende type is het ‘artikel’ in een gerenommeerd tijdschrift. Echter in 
andere wetenschapsdisciplines is het publiceren in de vorm van een boek, een toevoeging aan 
een lexicon of bijvoorbeeld een tentoonstelling net zo goed een manier om uitkomsten van 
wetenschappelijk onderzoek te communiceren. Een overzicht van enkele verschillen in 
publicatiecultuur die impact hebben op het realiseren van open access staan hieronder.

De focus van de aanpak vanuit de VSNU is vanaf de start sterk gericht op de publicatie van 
artikelen. Om die reden is ondermeer gekozen voor een route van onderhandelen met de grote 
uitgevers. Echter, het is niet de bedoeling om de ogen te sluiten voor de andere vormen van 
publiceren of voor de kleinere uitgevers.

Om na te gaan of het voor het stimuleren van open access 
wenselijk is om ook andere beleidsrichtingen te kiezen dan 
onderhandelen met de grote uitgevers, is de universiteits-
bibliotheek Utrecht gevraagd onderzoek uit te voeren naar 
cijfermatige onderbouwing van de verschillende 
publicatieculturen.

De Kengetallen Universitair Onderzoek (KUOZ data) vormen  
een van de uitgangspunten in dit onderzoek. Hierin wordt 
een onder verdeling gemaakt naar publicaties in de ver-
schillende vakgebieden, en naar primair beoogde doelgroep: 
weten schap pelijke publicaties voor onderzoekers, vak-
publicaties voor vakmatig geïnteresseerden en populaire 
publicaties voor een breder publiek. Ook wordt gekeken naar 
de vorm waarin wordt gepubliceerd, van artikel tot publicatie op een website. De KUOZ data 
laten het volgende beeld zien:
• Het aantal wetenschappelijke publicaties en de verhouding tussen vakpublicaties en populaire 

publicaties is sterk verschillend per discipline.
• De diversiteit aan publicatietypes is bij arts & humanities en social sciences duidelijk groter 

dan bij life sciences & biomedicine en bij physical sciences & technology.

Om voor de verschillende publicatietypen een goed beeld te krijgen van de mate van open 
access, wordt aanvullend onderzoek gedaan met data uit diverse andere bronnen.

Monitoren
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Classification of research output of Dutch universities - KUOZ data
A: proportion of scholarly, professional and popular output 2008 - 2017

B: most frequent document types 2017
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Wat is uw mening?

Zou het verschil in publicatieculturen tussen disciplines volgens u inderdaad tot 
een diverser beleid in open access moeten leiden?

• Nee, de rode draad is voldoende zichtbaar en beleid hoeft niet te worden aangepast
• Plan S voorziet al voldoende in de voorwaarden om het open access beleid te 

verbreden
• Ja, er is specifiek aandacht nodig voor de diversiteit in

Verschillen in publicatiecultuur
Enkele verschillen in publicatiecultuur die impact hebben op het realiseren van open 
access, ter indicatie:
• Artikelen met één auteur versus artikelen met meer auteurs, tot soms honderden 

auteurs.
• Publiceren van vooral artikelen versus publiceren van vooral boeken, bundels of andere 

vormen.
• Publiceren voor een puur wetenschappelijk publiek versus voor een gemengd publiek.
• Publiceren onder de druk van hoge impactfactoren versus zonder druk van hoge 

impactfactoren.
• Een sterk afgebakende onderzoekgemeenschap met eigen tijdschriften en een 

vakvereniging of een meer diffuse onderzoekgemeenschap.
• Artikelen publiceren in (gesloten) tijdschriften en/of in repositories en preprint servers 

als arXiv.org, bioRxiv.org en het SSRN (Social Science Research Network).
• Artikelen met korte halfwaardetijd versus artikelen met een langere halfwaardetijd, 

bijvoorbeeld in de geesteswetenschappen.
• Artikelen die vrij van rechten zijn versus artikelen waarin op onderdelen (bijvoorbeeld 

afbeeldingen of data) rechten van derden bestaan.

B: most frequent document types 2017
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In het vorige eZine spraken we over ons voornemen om aan de slag te gaan met alternatieve 
platforms. Ook hebben we toen een aantal wetenschappers geïnterviewd over het alternatieve 
platform dat zij aan het creëren zijn, te weten ScholarlyHub en SciPost.

In de loop van 2018 is een andere beweging zichtbaar geworden. Niet alleen onderzoekers 
zetten een nieuw platform neer, maar juist ook de financiers. De financiers stellen eisen aan de 
openheid van publicaties en zien dat publicaties op bestaande platformen in het gedrang 
komen. Daarom zijn zij zich actiever gaan bewegen op dit vlak.

Alternatieve publicatie platforms spelen als een van de drie open access routes ook een rol in 
Plan S. De versnelling die gezocht wordt in Plan S is ook door de VSNU zeer gewenst omdat het 
blijft bewegen in de richting waarin de VSNU al jaren acteert; 100% open access in 2020. Elke 
route die bijdraagt aan deze doelen ondersteunen we. Om deze reden zijn alternatieve 
publicatie platforms als aandachtspunt in de roadmap benoemd. De komende periode zullen we 
ook vanuit Nederland na gaan welke bijdrage alternatieve publicatie platforms kunnen hebben 
in de versnelling.

Alternatieve publicatie platforms

Plan S
 
Plan S is in september 2018 gelanceerd met als doel om een versnelling te realiseren in de 
transitie naar open access. Het plan dat geïnitieerd is door Robert-Jan Smits, senior adviseur 
Open Access bij de het Europees Politiek Centrum van de EU, en vanuit Science Europe 
bestaat uit tien kernprincipes om die versnelling teweeg te brengen. Begin 2019 werden 
wereldwijd stakeholders geconsulteerd om te reflecteren op de voorgenomen imple men-
tatie van Plan S. In Nederland namen NWO/ZonMw het initiatief voor een lande lijke 
con sul tatie bijeenkomst met medewerking van KNAW en VSNU. De VSNU heeft steun voor 
Plan S uitgesproken in een Statement. In het statement deelt de VSNU tevens haar visie 
dat zowel open access als Plan S dienen als middel om de controle over het publicatie-
proces en het eigenaarschap van de publicatie bij de wetenschap(per) terug te brengen.

Wat is uw mening?

Wat moet volgens u het primaire doel zijn van alternatieve platforms om 
artikelen op te publiceren?

• Openheid en beschikbaarheid van artikelen stimuleren (dit kan dan mogelijk ook met 
bestaande uitgevers) 

• Een alternatief platform moet vooral de regie op het review, publicatie en 
verspreidingsproces door onderzoekers mogelijk maken 

• Onderzoekers moeten het eigendom van het artikel/wetenschappelijk werk weer terug 
krijgen
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Na 2020: trends voor de 
toekomst
Hoe hard er ook wordt gewerkt aan het bereiken van de doelstelling van 100% open access in 2020, 
we zullen moeten blijven werken aan de omslag na 2020. Om die reden worden momenteel een 
aantal scenario’s uitgedacht voor de situatie rond open access in de toekomst. Deze scenario’s geven 
een handvat om beleidskeuzes voor de komende periode te kunnen maken.

Ook als het gaat om de te zetten stappen na 2020 gaat het momenteel om ‘work in progress’. De 
scenario’s zijn nog niet gereed. Ze zijn in opbouw. De start is gemaakt door trends in beeld te 
brengen met input vanuit diverse nationale en internationale stakeholders.

Er zijn 18 dominante trends geïdentificeerd. Deze zijn opgenomen en toegelicht in dit overzicht: 
https://www.vsnu.nl/open-access-international-alignment/assets/overview-trends-oa-en.pdf

Wat is uw mening?

Wat zijn volgens u de drie belangrijkste trends die zijn benoemd? (vink drie 
antwoorden aan)

01. Diminishing power traditional institutions
02. More action-oriented policymaking in the 

Netherlands 
03. Increasing polarisation 
04. From ownership to access 
05. Rise of new technologies 
06. Increasing public debate about the ethics 

of technology 
07. Rise of citizen science 
08. Internationalisation of science 
09. New business models for publishing
10. Increased cooperation towards open 

access and science  

11. Funders increasingly influence the rules 
of the game 

12. Increasing discussion about function and 
value scientific journals 

13. Big deals are reaching the boundaries of 
their possibilities 

14. Increased consolidation in the academic 
publishing domain

15. Alternative publication channels
16. The rise of preprint
17. Increasing uncertainty about who will 

fund the OA transition
18. Increasing discussion about copyright 

and ownership
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Interview met de Bill & Melinda 
Gates foundation
De Bill & Melinda Gates foundation (BMGF) is een van de 
grootste publieke funders van onderzoek en maakt zich al 
jaren hard voor open access publiceren. Sterker nog, 
onderzoek gefinancierd vanuit het fonds moet direct open 
access beschikbaar worden gemaakt. Daartoe is recent ook 
een portal, Chronos, ontwikkeld waarop het onderzoek 
gepubliceerd kan worden. Sinds dit beleid drie jaar geleden 
is ingegaan worden er jaarlijks 2971 artikelen gepubli-
ceerd. De Bill & Melinda Gates foundation heeft tot doel de 
gezondheidszorg van de wereldbevolking te verbeteren en 
extreme armoede terug te dringen. Dit doen ze onder 
andere door onderzoek naar oplossingen voor deze 
problemen te financieren. In gesprek tussen Wilma van 
Wezenbeek, programmamanager open access van de 
VSNU, en  Ashley Farley, associate officer of knowledge & 
research services for BMGF, licht Ashley toe: “de 
foundation had al vroeg door dat vrije toegang tot informatie het behalen van het doel van de 
organisatie zal versnellen. Daarbij fungeert open access als een katalysator. Bovendien kan er vrij 
gebruik gemaakt worden van de publicatie omdat het niet wordt belemmerd door copyright 
beperkingen. En tot slot is de foundation ook vanuit een moreel standpunt van mening dat kennis een 
publiek goed moet zijn.”

Snelle beschikbaarheid belangrijk
De eis om onderzoek direct open access beschikbaar te stellen leidt in Nederland onder academici nog 
regelmatig tot weerstand omdat men vreest dan niet meer te kunnen publiceren in de gerenommeer-
de tijdschriften. Hoe ziet de foundation dit? Voor hen is het belangrijk dat goed onderzoek snel 
beschik baar is. De discussie omtrent publiceren in de gerenommeerde tijdschriften ontstaat door de 
carrière perspectieven voor onderzoekers, niet door te focussen op de kwaliteit van het onderzoek. 
Het onderzoek zelf moet staan en dat kan ook door het direct te publiceren op een platform zodat het 
in de praktijk getoetst en benut kan worden.
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Sinds een jaar kunnen de onderzoekers van de foundation 
hun artikelen ook publiceren via het publicatie platform van 
de foundation, Gates Open Research. Momenteel staat 
Gates Open Research op de vierde plek in de top-10 
tijdschriften waar onderzoekers met funding van de 
foundation in publiceren. Een belangrijk pluspunt van het 
publicatie platform is dat het de onderzoeker de gelegen-
heid geeft om over alle relevante uitkomsten van het 
onderzoek te publiceren, na het doorlopen van het review 
proces, en niet gelimiteerd te worden door een scope die 
traditioneel vaak door een tijdschrift of uitgever wordt 
gehanteerd.

De mate van succes van het open access beleid en de 
snelheid van publiceren van de artikelen moet nog verder 
worden onderzocht door de foundation. Nu na drie jaar is 
de tijd gekomen om daar meer naar te gaan kijken. Een van de lessons learned is dat het belangrijk 
is om gezamen lijk op te trekken als onderzoekers, daar zijn nu de eerste stappen in gezet. De 
stichting is aan het onderzoeken hoe ze in de toekomst na kunnen gaan wat het succes van hun open 
access beleid is.

Radicale verandering gewenst
Recent heeft de foundation zich aangesloten bij Plan S. Vanwaar deze uitgesproken keuze? “Wij zien 
Plan S als een natuurlijke vervolgstap op alle stappen die tot nu toe zijn gezet om 100% open access 
te realiseren. Bovendien is er een versnelling van ontwikkelingen nodig. Dit inzicht werd aangewak-
kerd door na te gaan welk bedrag er wordt besteed aan article processing charges (APC’s). Sinds 
2016 blijkt dit voor de foundation om 8 miljoen dollar te gaan. Dan rijst de vraag of het besteden  
van een dergelijk bedrag aan APC’s wel de juiste manier is om geld te besteden aan het wereldwijd 
verspreiden van onderzoek. We hopen dat er een shift in de markt ontstaat door open access. Die is 
tot nu toe onvoldoende zichtbaar terwijl deze radicale verandering wel is gewenst. Aangezien we een 
duidelijke passie hebben om onderzoek snel vrij beschikbaar te krijgen en bovendien de overtuiging 
dat dit in gezamenlijkheid sneller bereikt kan worden dan alleen, is dit initiatief het waard om te 
steunen.”

Naast de publicatie van artikelen, wordt mede door Plan S, de scope ook steeds verder verbreed  
naar de beschikbaarheid van onderzoeksdata. Daarbij wordt bovendien zichtbaar dat grote publieke 
partijen gebruik gaan maken van de data die wordt gedeeld. Dit kan nadelen met zich meebrengen 
maar uiteindelijk zijn het juist de slimme toepassingen van data die het verschil gaan maken. Op dat 
punt verwacht de foundation dat de nadelen opwegen tegen de voordelen.

Het geheel overziend verwacht de foundation veel van de ontwikkelingen die gaande zijn op het 
gebied van transparantie en beschikbaarheid van onderzoek en data. Ashley sluit het gesprek af door 
uit te spreken dat ze vol verwachting en vertrouwen uitkijkt naar de toekomst.
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Open access en open science aligned binnen de 
VSNU
 

Alignment is niet alleen het thema in de interna tionale 
samenwerking maar ook in de organisatie van projecten 
rond open access en open science. 
Om die reden kiest de VSNU ervoor om na vijf jaar een 
specifieke programmamanager op open access te 
hebben ingezet vanaf 2019 een stap te maken naar een 
programmamanager open access en open science. Op 
1 maart 2019 draagt Wilma van Wezenbeek het stokje 
over aan Darco Jansen. Onder zijn leiding wordt een 
heldere en gezamen lijke VSNU ambitie opgesteld voor 
open access en open science. Samen met de nationale 
en inter nationale stake holders zal hij zich inzetten om 
hiermee nog beter transparantie in de wetenschap op de 
kaart te zetten.

Darco Jansen
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Notities



Colofon
Dit is een uitgave van de VSNU. Meer informatie (nieuwsbrieven, factsheets en meer) 
kunt u vinden via www.vsnu.nl/openaccess.
Ontwerp en realisatie: Designwise
Beeldmateriaal: Shutterstock, Unsplash, portretfoto’s VSNU

Deze uitgave is gepubliceerd als een eZine met links naar onderliggende informatie: 
https://www.vsnu.nl/open-access-international-alignment

Voorgaande open access eZines: Nederland gidsland naar open access, Meer impact 
met open access! en Roadmap open access 2018-2020.
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