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Het probleem voor open access

❖ Wetenschappers moeten publiceren in hoge Impact 
Factor tijdschriften. 

❖ OA is verplicht voor grote financiers  
❖ APCs zijn duur 

• Kosten vaak niet begroot in subsidie-aanvragen 
• Administratieve chaos 

❖ Het duurt relatief lang voordat nieuwe OA journals gevestigd zijn 
❖ Wildgroei aan nieuwe tijdschriften ! gebrek aan overzicht. 

• Praktijk, financiering, deals (vaak) onbekend 
• Risico van ‘roofuitgevers’ (predatory publishers) 



Het ‘hoe’ van open access

Groen 
• Archiveren in een Repository 
• Voor ‘gesloten’ publicaties 
o Indien OA niet mogelijk is 
o Indien auteur niet kan 

betalen voor OA optie 
• Afhankelijk van beleid 

uitgever

Goud 
• In volledig OA tijdschriften 
• Alleen OA publicatie mogelijk 

(geen abonnement optie) 
• APC betaling vereist (kosten 

variëren)  
• (Vaak) verplichte optie voor 

financiers 
• OA verplicht voor meeste 

financiers! 

Hybride 
• In abonnement-tijdschriften die 

OA optie aanbieden 
• APC betaling vereist 
• OA deals van VSNU zijn hybride 

o gratis OA publiceren voor 
wetenschappers van 
Nederlandse Universiteiten 



Radboud Repository
❖ Registreren alle publicaties Radboud wetenschappers 
❖ Mogelijkheid tot OA buiten deals/gouden route 
❖ Betere zoekresultaten voor RU publicaties. 
❖ Betere zichtbaarheid = meer citaties 
❖ Eenvoudig downloaden en delen van 

publicatiegegevens en volledige teksten 
❖ Duurzaam gearchiveerd in het nationale e-Depot van de 

KB. 
❖ Open access: 28,4% van ruim 150.000 publicaties  

(per 22 april 2018)



Open access Deals
Dutch open access deals 
❖ ‘Big deals’ tussen uitgevers en VSNU  
❖ Gratis OA publiceren voor NL wetenschappers  

• prestigieuze/Hoge Impact factor journals 
❖ Momenteel 15 uitgevers, o.a. Springer, Wiley, Taylor & Francis, 

Cambridge University Press, Sage, Elsevier (max 30% van journals), etc.  
❖ Oplossing voor kosten APCs + administratie 
❖ Beperking wildgroei tijdschriften 
❖ Geen barrière voor carrière perspectieven  
❖ Controle via institutioneel emailadres 



Open access Financiering
Beperkte ‘centrale’ financiering 
❖ NWO OA financiering – einde begin 2018 
❖ ECs FP7 Open Access funding pilot - eindigde 28 Februari 2018  

• Administratie door bibliotheekmedewerkers 
❖ Geen centraal OA budget (focus op deals) 

‘Locale’ initiatieven 
❖ Individuale faculteiten creëren eigen OA budget 

• Budget administratie door bibliotheekmedewerkers 
• Momenteel enige echte optie voor volledig OA journal (goud) 

❖ Plannen incorporeren van APC kosten in onderzoeksbudgetten



❖ Veel mogelijkheden voor OA publiceren 
➢ Probleem: wetenschappers kennen/vinden ze niet 
✓ Voortdurend informatiecampagne over open access deals, financiering, OA vereisten 

financiers, etc.

Landelijke website

Open access dienstverlening | Informatievoorziening



Radboud Library 
Guide

Open access dienstverlening | Informatievoorziening



Open access dienstverlening | Informatievoorziening

Open access journal browser



Communicatie 
❖ OA servicebalie 

• Vragen over OA 
financiering, deals, CC-BY 
licenties 

❖ Lunchseminars en 
presentaties 

❖ Open access week 

Open access dienstverlening | Informatievoorziening



Open access dienstverlening | ‘Predatory publishing’

❖ Informatievoorziening, tips & 
tricks 

❖ Servicebalie voor vragen en 
controle 

❖ Opslaan dossiers getroffen 
wetenschappers 



❖ FAIR Open Access: 
• Transparante prijzen en beperkte APCs 
• Eigendom van het tijdschrift bij de redactie 
• Auteursrecht bij de auteur  

❖ Taalkundige tijdschriften (redactie + auteurs- en 
reviewersbestand) stappen over naar een 
publishing services provider. 

❖ RU bibliotheek: Coördineren workflow en 
redactionele ondersteuning tijdschriften

Ling-OA | Linguistics in Open Access





Bedankt voor de 
aandacht 

 
Vragen?

Dirk van Gorp 
d.vangorp@ubn.ru.nl


