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91. inleiding

Enkele bevindingen uit de interviews

• Toegankelijkheid van wetenschap is belangrijk, voor de wetenschappers zelf 
en het wetenschappelijk onderwijs, maar ook voor de samenleving en ‘de 
burger’.

• Het verplicht stellen van green of gold open access is een belangrijke 
stimulans voor de beweging naar open access.

• De verschillen tussen de disciplines zijn erg groot.
• Er zijn ook vakgebieden waar open access geen issue is, omdat men daar in 

vrij toegankelijke repositories publiceert. 
• De kwaliteit van publicaties heeft de hoogste prioriteit, en open access biedt 

daar op zich zelf geen garantie voor. 
• Beoordeling en waardering van wetenschap is nog te veel op basis van 

closed-access-toptijdschriften met hoge impactfactoren.
• De kosten voor open access zijn voor onderzoekers te hoog en de procedure 

vaak omslachtig.
• Er is veel onduidelijkheid over wat de eisen en de mogelijkheden zijn 

rondom open access.
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voorwoord

Onze toekomst hangt af van het delen van onderzoeks-
publicaties

De waarde van wetenschappelijke publicaties kan niet onderschat worden. 
Tijdschriftpublicaties en boeken vormen het resultaat van een arbeidsinten-
sieve en systematische zoektocht, meestal door teams, naar feiten, bewijs 
en analyse. Het kwaliteitsbewakingssysteem voor onderzoekspublicaties en 
wetenschappelijke werkwijzen is grondig en beantwoordt aan strenge normen 
die voortdurend onder de internationale loep worden genomen. Alle publicaties 
tezamen staan voor de ontwikkelde kennis waarop onze samenlevingen zijn 
gebouwd. Onze toekomst hangt ervan af. 

Het is een conditio sine qua non voor de ontwikkeling van kennis dat onder-
zoeksresultaten wereldwijd met andere onderzoekers gedeeld kunnen worden 
– liefst met zo min mogelijk beperkingen. Het is niet verrassend dat dit dan 
ook al honderden jaren het geval is, net zo min als dat dit zou gaan veranderen. 
Onderzoekers hoeven zich in wezen geen zorgen te maken over de toegang tot 
elkaars werk – hoewel onderzoeksmanagers zich wel eens zorgen maken over 
stijgende abonnementskosten.

De laatste jaren is het debat over ‘open access’ geïntensiveerd. De snelle 
opkomst van ict, het stijgend aantal mensen met een hoge opleiding en het 
toenemende belang van wetenschap voor de samenleving hebben tezamen de 
vraag naar onbegrensde toegang tot onderzoekspublicaties bevorderd, vooral 
van niet-onderzoekers. Tegelijkertijd zijn overheden op zoek naar meer rende-
ment op belastinggeld, financieringsorganisaties eisen steeds vaker open access 
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en commerciële uitgevers buigen zich over hun verdienmodellen. Daarom 
beginnen onderzoekers zich de laatste tijd af te vragen hoe dit alles van invloed 
zal zijn op hun werk en hun loopbaan.

Het open-accessdebat wordt de laatste jaren vooral gevoerd door managers, 
bibliothecarissen, de overheid, onderzoeksfinanciers en uitgevers. Daardoor 
zijn de drijfveren van onderzoekers zelf onderbelicht gebleven. Daarom wil 
de KNAW met dit boekje het perspectief enigszins verschuiven. Er staat een 
aantal illustratieve interviews in met excellente onderzoekers in uiteenlopende 
wetenschapsgebieden. En wat blijkt: hun meningen lopen behoorlijk uiteen, 
waardoor de interviews heel interessant leesvoer bieden.

Na een afweging van alle voor en nadelen, en los van de uitkomst van het debat, 
wil ik graag op twee dingen wijzen. Ten eerste, welk beleid er uiteindelijk ook 
resulteert, laten we er absoluut voor zorgen dat het ten goede komt aan onder-
zoek én samenleving. Ten tweede, laten we niet de illusie hebben dat kennis het 
voorrecht is van onderzoekers en academici. Ieder lid van de samenleving heeft 
het recht om kennis te nemen van onderzoeksresultaten die met belastinggeld 
zijn betaald. Onze toekomst hangt ervan af.

José van Dijck
President
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
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1. inleiding

Van januari tot en met juni 2016 is Nederland voorzitter van de EU. Eén van de 
thema’s is open science en daaronder valt open access van publicaties. Rond dit 
thema is een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor verschillende belangen-
groepen, zoals universiteitsbibliotheken, beleidsmakers, onderzoeksfinanciers 
en uitgevers. Wat echter nog ontbrak was de stem van onderzoekers zelf. De 
KNAW vindt het belangrijk om ook deze stem te laten horen. Daarom zijn 21 
onderzoekers geïnterviewd over open access. Het resultaat is in dit boekje 
vastgelegd.

De 21 geselecteerde onderzoekers komen uit verschillende vakgebieden, 
staan op verschillende plekken in hun wetenschappelijke loopbaan, en hebben 
verschillende meningen over open access. We hebben gekozen voor zeven leden 
van het genootschap van de KNAW, zeven leden van De Jonge Akademie en 
zeven jonge onderzoekers (promovendi en postdocs) uit de instituten van de 
KNAW. Ze zijn op persoonlijke titel geïnterviewd en hun uitspraken represente-
ren dus niet noodzakelijk de mening van hun werkgevers.

Dit boekje bestaat uit twee hoofddelen. Het eerste deel bevat de interviews met 
de onderzoekers en het tweede deel, de epiloog, geeft een korte analyse van alle 
interviews. De bijlagen bevatten een achtergrondinformatie over open access 
en een overzicht van de geïnterviewde onderzoekers.
De interviews zijn in alfabetische volgorde, op de achternaam van de onderzoe-
ker geplaatst.
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2.12 Betere informatievoorziening

Jan Kuiper (1987) is promovendus aquatische 
ecologie aan het Nederlands Instituut voor 
Ecologie (KNAW-NIOO) en gelieerd aan de 
Wageningen Universiteit.

Nieuwe tijdschriften bieden kansen voor 
onderzoekers uit zich ontwikkelende landen.

‘Mijn onderzoek heeft raakvlakken met grote maatschappelijke vraagstukken 
als klimaatverandering en afnemende biodiversiteit. Zoveel mogelijk mensen – 
of dat nu collega-wetenschappers zijn, journalisten, of politici – moeten daarom 
kennis kunnen nemen van mijn resultaten.

De helft van mijn huidige twaalf publicaties is dan ook openbaar toegankelijk. 
Het onderwerp en de doelgroep die ik wil bereiken bepalen in welk tijdschrift 
ik wil publiceren. Artikelen over waterkwaliteitsmetingen moeten toegankelijk 
zijn voor waterbeheerders, dus kies ik dan voor open access. Datzelfde geldt 
voor publicaties over ontwikkelde computermodellen, die een belangrijke rol 
kunnen spelen bij het verbeteren van de waterkwaliteit. Maar voor artikelen 
over meer fundamentele ecologische vraagstukken zoek ik vooral naar prestigi-
euze tijdschriften. Voor mijn verdere carrière in de wetenschap is op dat terrein 
de impactfactor nog bepalend.

Als je open-accesspubliceren echt wilt stimuleren, denk ik dat je de kwaliteit 
van een wetenschapper anders moet gaan beoordelen. Die beoordeling is nu 
nog teveel gericht op artikelen in een paar toonaangevende tijdschriften, terwijl 
je wat mij betreft bijvoorbeeld ook de maatschappelijke impact van een onder-
zoeker nadrukkelijk mee zou moeten wegen.

Orde in de chaos

Het is geweldig dat Nederland stevig onderhandelt met uitgevers. Maar de 
informatievoorziening daarover naar individuele wetenschappers kan beter. 
Ik ontdekte pas per toeval dat er al een voor mij zeer relevante deal is met 
Springer. Sowieso zie je als onderzoeker nu door de bomen het bos niet meer. 
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Er ontstaan zoveel nieuwe open-accesstijdschriften, hoe moet ik weten welk 
tijdschrift kwalitatief goed is, met een betrouwbaar revie proces en fatsoenlijke 
doorlooptijden? Het zou goed zijn als er één plek is waar je dit soort informatie 
kunt vinden.

Zelf werd ik onlangs door zo’n nieuw tijdschrift gevraagd om een artikel te 
reviewen. Omdat ik wel tijd had, vond ik het mooi om zo iets terug te kunnen 
doen voor de wetenschappelijke wereld. Maar het artikel had een aantal grote 
tekortkomingen, en ik heb geadviseerd het niet te plaatsen. Wie schetst mijn 
verbazing toen ik enkele weken later het betreffende tijdschrift onder ogen 
kreeg. Met datzelfde artikel in vrijwel ongeredigeerde vorm erin. Pas daarna 
ontdekte ik dat er zwarte lijsten bestaan, en dat het betreffende tijdschrift daar 
ook op stond.

Meer kennis beschikbaar

Toch zie ik ook positieve kanten aan die nieuwe tijdschriften. Ik denk bijvoor-
beeld dat ze nieuwe kansen bieden voor onderzoekers uit zich ontwikkelende 
landen. Prestigieuze tijdschriften krijgen zoveel artikelen opgestuurd dat ze 
de beste eruit kunnen kiezen. Dat is mooi, maar het werpt ook een drempel op 
voor wetenschappers die hun onderzoek met minder geavanceerde apparatuur 
moeten doen. Op het gebied van biodiversiteitsverandering bestaat er bijvoor-
beeld een grote blinde vlek voor Afrikaanse landen. Zolang het onderzoek van 
mijn collega’s daar gedegen en betrouwbaar is, is het voor de wetenschap en de 
maatschappij alleen maar goed als we er meer over kunnen lezen.’
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