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Programma

9.00 – 9.05 u Welkom en voorstellen sprekers 
9.05 – 9.15 u Open Access en Plan S 

9.15 – 9.25 u BMGN-Low Countries Historical Review (Tessa Lobbes)

9.25 – 9.35 u International Review Social History (Aad Blok)

9.35 – 9.45 u Historica (Margit van der Steen)

9.45 – 9.55 u Tijdschrift voor Geschiedenis (Jacco Pekelder)

9.55 – 10.10 u Reactie sprekers

10.10 – 10. 25 u Vragen vanuit de zaal 

10.25 – 10.30 u Afronding 



Open Access
Diamant of Platinum:
1. artikelen direct na verschijning gratis te raadplegen
2. het auteursrecht blijft bij de auteurs liggen
3. geen bijdragen aan de auteurs gevraagd om te kunnen publiceren

Goud:
1 & 2 zoals hierboven
3. er worden wel bijdragen aan auteurs gevraagd (zgn. Article Processing Charges of APC’s)

Groen:

1. volledige tekst van de wetenschappelijke publicaties staat in een publiek toegankelijke database in beheer 
bij een wetenschappelijke organisatie (te vinden via NARCIS)
2. er geldt geen embargo op publicatie in database (repository in vaktaal)

Hybride:

1. publiceren in (OA-)tijdschrift met een abonnementenmodel (commerciële uitgevers). 
2. uitgevers vragen ook vaak vergoeding aan auteur (APC)
3. vaak geldt er embargo op publicatie



Plan S

- Initiatief
20 onderzoeksfinanciers binnen en buiten Europa (waaronder NWO)

- Ambitie
transitie naar 100% OA versnellen

- Doel
alle artikelen voortkomend uit financiering door onderzoeksfinanciers
onmiddellijk in OA publiceren, dus toegankelijk voor iedereen

- Wanneer
Invoering per 1 januari 2021, overgangsperiode van 5 jaar, tussentijdse evaluatie
in 2023



Stand van zaken
- Geldend voor onderzoek gefinancierd door 20 onderzoeksfinanciers & 

voor universitair onderzoek

- Geldend voor onderzoeksprojecten na 1-1-2021 gehonoreerd door NWO & 
cOAlitionS partners

- Artikelen moeten op het moment van publicatie open access beschikbaar zijn 
(diamant, goud of groen)

- Er wordt geen embargotermijn op publicaties geaccepteerd

- Publicatie in een tijdschrift waarvoor een transformatieve overeenkomst 
(transformative agreement) bestaat tussen universiteiten en uitgevers is ook 
toegestaan

- Voor andere publicatievormen zoals wetenschappelijke monografieën wordt een apart 
plan ontwikkeld voor eind 2021.



Kansen & Bedreigingen

OA publicaties:

- zijn beter vindbaar 

- worden sneller geciteerd

- bieden samenleving 
toegang tot meest actuele 
wetenschappelijke inzichten

- breken macht grote 
(commerciële) uitgevers

OA publicaties:

- zijn voor tijdschriften niet gratis 

- mogelijk moeten auteurs gaan 
betalen voor publicatie

Positie van tijdschriften van 
‘’learned societies’’ is onduidelijk

Geen OA- tijdschrift? Geen artikelen 
voortkomend uit onderzoek dat 
door onderzoeksfinanciers
gefinancierd is.



De gevolgen van Plan S voor een tijdschrift dat al in open access verschijnt. Kans
of bedreiging?





OA publiceren via een grote

international university press: Een

spanningsveld?



Waarom bij Cambridge University Press?

• IISG is en blijft eigenaar van IRSH

• Zeggenschap over waar en hoe uitgegeven

• Inhoudelijke connectie met onderzoek en collecties

• Belang internationale distributie en reputatie

• Opbrengsten maken instandhouding professioneel redactiebureau mede 

mogelijk

• Vanaf 1993 vruchtbare samenwerking, al vanaf 1998 online publicatie

• Prijsstelling gemiddeld t.o.v. van de HSS markt: institutioneel £236/$401 per 

jaar, print en online (particulier £59/$95)

5 september 2019
IRSH: OA publiceren via een grote international university press
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IRSH en OA

• Vanaf 2012 afspraken met CUP over Green OA; 

• Vanaf 2015 embargo 24 maanden, daarna OA via Cambridge Core en IISG 

catalogus

• Vanaf 2019 embargo 12 maanden, daarna OA via Cambridge Core en IISG 

catalogus

• Vanaf 2016 hybride, eerste Gold OA artikel in IRSH, 7 artikelen in OA 

• Artikelen in FirstView open

• Bereidheid CUP mee te denken over verdere stappen richting Gold OA, actief 

beleid t.a.v. Plan S

• CUP een van de eerste university press die deel uitmaakt van Read and 

Publish deals

5 september 2019
IRSH: OA publiceren via een grote international university press
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IISG en OA

• Vanaf 2017 TSEG/The Low Countries Journal of Social and Economic History 

(IISG/NEHA) in Diamond OA via UOpen Journals

• Vanaf 2010 binnen publicatieafdeling IISG actief beleid OA

• 2013 start eigen internationale, Engelstalige OA boekenreeks bij Amsterdam 

University Press, inmiddels 2 OA reeksen, BPC’s (deels) voor rekening IISG

• Groeiend aantal Green OA book deals van IISG onderzoekers met aantal 

internationale uitgevers

• Actief betrokken bij initiatieven Stichting OPuS voor ontwikkeling van een 

Nederlands OA tijdschriften platform

5 september 2019
IRSH: OA publiceren via een grote international university press
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Welke nationale en internationale toekomst voor OA?

• Plan S dwingt alle belanghebbenden om actief na te denken en discussiëren 

over toekomstige business modellen voor publiceren

• Plan S dwingt tot transparantie t.a.v. gehanteerde financieringsmodellen

• Een “stakeholder funded” model blijkt internationaal een haalbaar model, 

blijkens Open Library of Humanities (OLH)

• Schaalprobleem én taalprobleem voor een Nederlands model op basis van 

stakeholder funding, maar zie Deense en Finse voorbeelden

• Belang van het goed in kaart brengen wie in Nederland en in de Lage Landen 

de verschillende stakeholders zijn: bibliotheken, universiteiten en 

onderzoeksscholen, learned societies, betrokken lezers, ….

5 september 2019
IRSH: OA publiceren via een grote international university press
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Margit van der Steen

Historica 
en

Vereniging voor 
Gendergeschiedenis 



Verplicht open access publiceren is 
voor een learned society als de 
VVG en het tijdschrift Historica de 
doodsteek









Open access publiceren via een nationale university press. Welke mogelijkheden zijn 
er?



Meer lezen?

Dossier Open Access op site KNHG: https://knhg.nl/dossier-open-access/

Overzicht historische tijdschriften: https://knhg.nl/overzicht-historische-tijdschriften/

Website Open Access: https://www.openaccess.nl/nl

Bij NWO: https://www.nwo.nl/beleid/open+science

cOAlition S: https://www.coalition-s.org/

Transformative agreement VSNU: https://www.openaccess.nl/nl/in-nederland/uitgeversdeals#rij

Nationaal plan Open Science: https://www.openscience.nl/

https://knhg.nl/dossier-open-access/
https://knhg.nl/overzicht-historische-tijdschriften/
https://www.openaccess.nl/nl
https://www.nwo.nl/beleid/open+science
https://www.coalition-s.org/
https://www.openaccess.nl/nl/in-nederland/uitgeversdeals#rij
https://www.openscience.nl/

