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1. Bijpraten over open access  
2. Wetenschappelijk informatielandschap 
3. Rechten en hergebruik  
4. Weerstand





Toegang is nu beperkt; mensen die gebruik kunnen maken van institutionele abonnementen zoals wetenschappers en studenten hebben toegang, particulieren vaak niet. Als je docent bent, of zorgprofessional, dan moet je soms wel erg veel betalen.  



Ook de institutionele abonnementen worden als erg duur beschouwd. Ook instellingen komen in opstand.  



Achtergrond – ontstaan van open access  
•Digitaal / Internet 
•Sneller kunnen en willen delen van onderzoeksresultaten met 
vakgenoten, groter bereik 
•Ook toegang voor wetenschappers en andere gebruikersgroepen die 
geen gebruik kunnen maken van hoge licentiekosten (arme landen, 
docenten, zorgprofessionals etc)  
•Met het digitale abonnementenmodel is de toegang beperkt   

Enkele “spontane” open access ontwikkelingen: 
– Arxiv (1999) – www.arxiv.org  
– Open Archives Initiative (1999) – www.openarchives.org   
– Public Library of Science, PLOS (2000) – www.plos.org  
– Creative Commons (2001) – www.creativecommons.org  
– DOAJ (ca. 2004) – www.doaj.org 

http://www.arxiv.org/
http://www.openarchives.org/
http://www.plos.org/
http://www.creativecommons.org/
http://www.doaj.org/


Strategie tot open access: 

• Self-archiving: auteur plaatst een kopie van haar artikel in een 
repository – GROEN 

en/of  

• Publishing: auteur publiceert het artikel in open access bij een 
uitgever / creative commons licentie – GOUD 

Auteur behoudt het auteursrecht en  
draagt dit niet meer over aan de uitgever. 

De uitgever krijgt betaald voor het publiceren van het artikel.  
De instelling/financier stelt geld beschikbaar. 



Je zou denken: met zo een heldere strategie ziet het er zonnig uit -  



En rooskleurig!  



Hm …
1. In de publicatiecultuur domineert publish or perish (ca. 8.000 nieuwe 

artikelen per dag)  

2. Wetenschappelijke carrière is vaak gekoppeld aan publiceren in High 
Impact Factor journals > tijdschriften met een hoge citatiescore, vaak 
van gevestigde uitgevers. Auteur wordt door de uitgever gevraagd 
(verplicht)  auteursrecht over te dragen.  

3. De gevestigde tijdschriften zijn niet open access 
(abonnementenmodel)  

4. De uitgevers houden het (natuurlijk) liever bij de lucratieve bestaande 
situatie van abonnementen – in de huidige Big Deals is open access een 
onderdeel omdat hier vanuit OCW op wordt gestuurd.

Maar in realiteit gaat de transitie naar open access heel erg langzaam. Dat komt door een aantal factoren. 



Copyright 

Iets meer over copyright – creative commons 



In open access geef je de uitgever toestemming om jouw artikel te publiceren, dit doe je met een licentie. 



Wat mag je m.b.t. hergebruik?

• Heel vaak is dit niet bekend 
• Bij open access zou je je geen zorgen hoeven te maken 

over hergebruik … CC-BY meest ideale licentie  
• Kijk in het artikel



Dit is de licentie die in het vorige artikel wordt genoemd. 



Beleid  

Blijf uitleggen waarom 

Ondersteuning 

Er kwam een vraag over weerstand: hoe ga je daarmee om en hoe trek je mensen over de streep?  

-Beleid maken helpt; verplicht stellen en goede ondersteuning bieden, dus ook financiële support en technische infra. Als je wilt dat je auteurs hun artikel in een repository plaatsen, zorg dan dat er een goed werkend repository is.  

-Eenduidig beleid. Dus niet eisen dat men in High Impact Factor Journals publiceert en ook open access eisen.  

-Blijf het verhaal uitleggen; voordelen laten zien. Je bereik wordt groter, je artikel krijgt mee lezers …  

-Ambassadeurs vinden: mensen die willen. Met hen beginnen. 



KB Programma Wetenschap voor Iedereen  

Doel: brede publiek verbinden met wetenschappelijke 
informatie.  

1.Wegwijsfunctie:  
1. Er is ontzettend veel, waar begin je met zoeken?   
2. Is vrij toegankelijk genoeg?  

2.Wetenschappelijke publicaties die we via het KB-
lidmaatschap aanbieden beter beschikbaar stellen



Wegwijsfunctie  
www.kb.nl/wetenschapvooriedereen  

http://www.kb.nl/wetenschapvooriedereen


Pagina Digitale Bronnen  
https://www.kb.nl/digitale-bronnen  

https://www.kb.nl/digitale-bronnen


Zoekwijzers op:  
https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/zoekwijzers 

https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/zoekwijzers


• Nog energie voor 

– Info over de klant  
– Info over Nederlandse bestuurlijke agenda 

? 

 



De klant van Wetenschap voor Iedereen

•Gebruikersonderzoek KB en TNS Nipo 2013/2014:  
– 13% van bevolking van 25 jaar en ouder heeft interesse 
– 61% van deze groep leest daadwerkelijk wetenschappelijke artikelen 
– Vooral uit algemene interesse en voor werk (gezondheidszorg en welzijnswerk)   

•Gesprekken met verschillende professionals in de zorg (2016)  
– Toegang nodig voor professionalisering & ontwikkeling  
– Informatievaardigheden 

•Gesprekken met verschillende mensen in de onderwijssector (2016)  
– Petitie “Open Access voor leraren” op 10 maart 2016 aangeboden aan Sander Dekker  
– Toegang óók nodig voor leerlingen die profielwerkstukken moeten maken  
– Informatievaardigheden 

•Gesprekken met individuele privégebruikers (n.a.v. een enquête begin 2017) 

De KB onderzoekt al sinds jaren samen met de eindgebruiker naar de behoefte aan wetenschappelijke artikelen. Men geeft aan tegen betaalmuren te stuiten én men geeft aan dat ze niet altijd weten waar ze moeten beginnen met zoeken, en hoe je vervolgens selecteert/overzichten kunt maken van het 
laatste onderzoek.  

Na deze dia volgen enkele uitspraken van mensen die vertellen waarom ze op open access zitten te wachten: 



“Vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties geeft mij de 
mogelijkheid om conclusies uit recent onderzoek toe te passen in de 
klas. Zo kan ik door interventies op basis van recent onderzoek mijn 
onderwijs steeds vernieuwen en verbeteren. Als leerkracht wil ik 
mijzelf immers continu kunnen blijven ontwikkelen en toegang tot 
wetenschappelijke publicaties is hiervoor een van de 
randvoorwaarden.”  
Marietje Beemsterboer, docent basisonderwijs 



“Als zorgverlener heb ik directe en vrije toegang tot 
wetenschappelijke publicaties nodig. Bij uitstel ben ik het momentum 
kwijt en kan geen optimale kwaliteit van zorg bieden.  
Onderzoeken die worden gefinancierd met publieke gelden, moeten 
dan ook zonder drempels terug komen in het publieke domein.” 
Fred van der Meer, revalidatiearts, Militair Revalidatiecentrum te 
Doorn



“Op zoveel plaatsen binnen de paramedische zorg doen zeer 
betrokken mensen, hoe kleinschalig ook, aan onderzoek. Wat zou het 
mooi zijn als ze hierbij op de schouders kunnen staan van hen die hun 
voor gingen. Vanwege gebrekkige toegang tot wetenschappelijke 
publicaties, is dit nu niet mogelijk. Als we willen dat paramedici meer 
evidence based gaan handelen, dan is toegang tot de 
onderzoeksresultaten een voorwaarde. 
Wetenschappelijk onderzoek dat veelal vanuit publieke middelen 
gefinancierd is, moet toch sowieso voor een breed publiek 
toegankelijk zijn.”  
Erik Gielen, hoofd paramedici, ASVZ



“Als arts in opleiding tot public health specialist buiten een 
universitair medisch centrum zou vrije toegang tot wetenschappelijke 
publicaties  het mogelijk maken dat ik mezelf en mijn cliënten snel, 
efficiënt en volledig van up-to-date kennis kan voorzien. Nu verlies ik 
tijd met aanvragen doen, en moeten mijn cliënten en ik het vaak 
uiteindelijk doen met de abstracts in PubMed. We missen zo 
ongetwijfeld gegevens, en bovendien kan ik op basis van alleen een 
abstract moeilijk de waarde van de publicatie inschatten. Ook het 
onderhouden van mijn  eigen deskundigheid en die van mijn collega's 
zou op een hoger peil komen met vrije toegang. Ik organiseer de 
implementatie van een nieuwe richtlijn binnen mijn organisatie, maar 
kan daarbij niet terugvallen op de originele publicaties.”  
Karine van 't Land, Jeugdarts i.o. 



• Efficiënter up to date werken  
• Betere kennisdisseminatie met alle positieve gevolgen van dien  
• Vakkennis kunnen bijhouden en delen  
• Vergemakkelijkt toepassing van onderzoeksresultaten  
• Alternatieve visies mogen niet uitgesloten worden  
• Illegale route is dan niet meer nodig  
• Kennis toegankelijk voor iedereen die daar belangstelling voor heeft 
• Ik schrijf graag over de wetenschap, dat gaat nu niet meer zonder 

toegang (voorheen had ik toegang via mijn werk)  
• Heerlijk om overal in te kunnen grasduinen  
• In staat zijn te verifiëren wat er op het internet aan info verschijnt  
• Meer inzichten, minder afhankelijk van collectie van 1 bibliotheek  
• Je niet in allerlei bochten hoeven te wringen om tóch aan de artikelen 

te komen 
• Et cetera …!

De KB organiseerde een korte enquête over gebruik van wetenschappelijke artikelen. Deze werd via social media maar liefst 300 keer ingevuld. Dit is een kleine selectie aan uitspraken op de vraag: wat levert open access u op? 



Open access in Nederland

• 2004: alle universiteiten: repository (NARCIS)  
• 2014: staatssecretaris OCW deelt open access ambities met Tweede 

Kamer 
– 2018: 60%, 2024: 100% 
– In de Big Deals zijn open access afspraken opgenomen. Lees hierover 

op www.openaccess.nl  
• 2016: open access wordt open science op Europese agenda onder 

Nederlands voorzitterschap  

• HOT/NEW: 2017: op 9 februari wordt het Nationaal Plan Open Science 
gepresenteerd. Speerpunten in dit plan zijn: 
– (1) Open access (2) open data (FAIR) en (3) andere manier van 

evaluatie & waardering  
– Check vanaf 9 februari: www.openscience.nl   

http://www.openaccess.nl/
http://www.openscience.nl/


Neem gerust contact met me op als je 
meer wilt weten: 

• Astrid.vanwesenbeeck@kb.nl 

mailto:Astrid.vanwesenbeeck@kb.nl

