
Loughborough-onderzoek
Hoe staan studenten tegenover de open-
accessgedachte en het publiceren in een
institutionele repository? Volgens een
onderzoek1 dat in 2006 werd gehouden
onder 34 ‘research students’ van de
Loughborough University in Groot-Brit-
tannië, staan studenten positief tegenover
de open-accessprincipes van vrije toegan-
kelijkheid van wetenschappelijke infor-
matie. Als overwegend jonge professio-
nals zijn zij opgegroeid met de vrije
beschikbaarheid van informatie via inter-
net.
Het onderzoek ging verder in op de moti-
vatie van onderzoeksstaf en -studenten
om te publiceren in de eigen institutionele
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Open access publicatiekanalen kunnen een aantrekkelijk medium zijn
voor studenten, menen IDM-docenten Peter Becker en Jos van Helvoort.
Maar dan moeten nog wel onduidelijkheden over het auteursrecht uit de
weg worden geruimd. Ook zou meer interactiviteit de aantrekkelijkheid
ervan vergroten. 

Studenten in het hoger onderwijs die
literatuuronderzoek verrichten, komen
in aanraking met publicaties die volgens
het open-accessmodel worden aangebo-
den. Via zoekmachines als Google
(Scholar) vinden ze wetenschappelijke
publicaties die beschikbaar zijn gesteld
in repositories en open-accesstijdschrif-
ten. In verschillende studies is onderzoek
gedaan naar de dekking van dergelijke
bronnen door Google Scholar, maar de
resultaten daarvan zijn niet eensluidend.
Natuurlijk gebruikt een aantal studenten
ook de open-accesstoegangen als Oaister
en de Directory of Open Access Jour-
nals. De resultaten van het onderzoek
dat studenten verrichten in het kader
van hun afstuderen of promotie worden
uiteindelijk gepubliceerd in een scriptie,
paper of dissertatie. In deze bijdrage
gaan we in op de drijfveren van studen-
ten om deze publicaties openbaar te
maken via open-accesspublicatiekana-
len. Het is een bewerking van onze pre-
sentatie over dit onderwerp tijdens de
internationale open-accessconferentie
van de European Association of Deve-
lopment Research and Training Institu-
tes (EADI), die op 27 september jl.
plaatsvond bij het Institute of Social Stu-
dies in Den Haag.

repository. De mogelijkheid tot versprei-
ding van het eigen resultaat was daarbij
een voor de hand liggende uitkomst. Er
bleek echter een duidelijk verschil te
bestaan tussen de staf en de studenten.
Stafmedewerkers zien verspreiding van
hun publicatie vooral als een middel ter
versteviging van de eigen positie in acade-
mische kringen, aangezien ze nogal eens
worden beoordeeld op het aantal publi-
caties dat ze produceren. De studenten
echter zien brede verspreiding als een
belangrijk middel om van vakgenoten
feedback te ontvangen waarmee zij hun
voordeel kunnen doen. In de academische
wereld zijn zowel concurrentie als samen-
werking (competition and collaboration)
belangrijke factoren. De studenten blij-
ken in dit verband het meest gericht op
samenwerking.

Aangewezen op repositories
Het Loughborough-onderzoek ging
alleen in op het gebruik van een reposi-
tory. Er zijn echter ook vele honderden
open-accesstijdschriften in omloop. Er is
bij ons geen onderzoek bekend dat ingaat
op de vraag in hoeverre studenten zich
aangetrokken voelen te publiceren via die
kanalen.
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We hebben deze vraag via e-mail bespro-
ken met Peter Suber, de wetenschapper
die kan worden beschouwd als een van de
grootste krachten achter de wereldwijde
open-accessbeweging.2 Volgens hem vin-
den onderzoeksstudenten publicatie in
ieder tijdschrift aantrekkelijk, of het nu
binnen het open-accessmodel is of niet.
Het is echter niet zo gemakkelijk om een
artikel gepubliceerd te krijgen, zodat de
meeste studenten aangewezen blijven op
een repository om hun bevindingen
wereldkundig te maken.
Ze zijn daarbij wel bang dat uitgevers na
plaatsing in een repository helemaal niet
meer geïnteresseerd zijn in publicatie van
het artikel in een tijdschrift. Deze angst is
onterecht. Ook commerciële uitgevers
hanteren contracten waarbij het de
auteur vrij staat zijn publicatie via andere
kanalen aan te bieden,3 maar studenten
zijn daar nauwelijks van op de hoogte.
Dit illustreert de ontwikkeling dat uitge-
vers, gestimuleerd door de open-access-
beweging, veel minder dan vroeger het
alleenrecht van een publicatie opeisen.4

Open-accesstijdschriften
Open-accesstijdschriften hanteren over
het algemeen de creative-commonslicen-

tie, waarbij de auteur zelf het copyright
bepaalt. Ook dit is bij de meeste studen-
ten niet bekend.
Veel van deze tijdschriften kennen wel
een financiële barrière in de vorm van een
auteursbijdrage. Omdat ze geen beta-
lende abonnees kennen, wordt in een
aantal gevallen een businessmodel gehan-
teerd waarbij de auteurs betalen voor
publicatie.
Deze barrière wordt opgeheven als de
instelling waar de student zijn onderzoek
doet de bijdrage betaalt. In de praktijk
blijkt dat veel instellingen deze kosten
inderdaad voor hun rekening nemen.
Door duidelijkheid te scheppen over de
auteursrechtelijke kwesties en de kosten
voor publicatie op zich te nemen, kunnen
instellingen in het hoger onderwijs de 
studenten dan ook stimuleren om hun
onderzoeksresultaten via open-access-
kanalen beschikbaar te stellen.

Digitale generatie
We kunnen de vraag naar de aantrekke-
lijkheid van het open-accessmodel voor
studenten in het hoger onderwijs echter
ook van een andere kant benaderen. De
studenten die anno 2007 instromen op de
universiteiten en hogescholen, behoren
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jongeren van de digitale generatie er hele-
maal niet zo warm voor lopen.

Googelen
Veruit de meest gebruikte methode voor
het zoeken naar informatie is een simpele
zoekactie met een algemene zoekma-
chine. Voor de Nederlandse situatie bete-
kent dat dus googelen! Studenten weten
dat ook hun collega-studenten vooral op
die manier hun informatie verzamelen.
Wanneer, zoals hierboven gesteld, het
belangrijkste motief om te publiceren op
internet het ontvangen van feedback is,
dan betekent dat onder andere dat ze
graag willen dat hun werk zo goed moge-
lijk verspreid wordt en zo makkelijk
mogelijk gevonden wordt door hun col-
lega-studenten. 
Helaas schieten vooral institutionele
repositories nog wel eens tekort op de
wijze waarop de inhoud ervan geïn-
dexeerd wordt door Google. Zo merkten
wij bij de voorbereiding van onze bij-
drage aan de EADI-conferentie dat de
scripties van de Hogere Europese Beroe-
pen Opleiding aan de Haagse Hoge-
school die waren opgenomen in de HBO
Kennisbank niet met Google werden
teruggevonden (het xml-document met de
metadata overigens wel). Ter geruststel-
ling: inmiddels is deze fout hersteld en
verschijnt het record met de link naar het
eigenlijke document bovenaan in de hit-
list. Dit voorbeeld geeft echter aan dat
terugvindbaarheid van de content met de
populaire zoekmachines een punt van
aandacht is bij het onderhoud van open-
accessinformatiebronnen en in onze ogen
ook echt een afbreukpunt kan zijn voor
studenten van de digitale generatie.

Interactiviteit
De hierboven genoemde experts op het
gebied van ict-gebruik door de huidige
jongeren geven stuk voor stuk aan dat
‘digital natives’ internet vooral gebruiken
als communicatiemiddel. De in Nederland
door jongeren meest gebruikte internettoe-
passing is instant messaging (meestal via
MSN),7 maar ook sociale netwerken als
Hyves en MySpace zijn bijzonder populair.
Veel jongeren zijn ooit een weblog begon-
nen, maar ze geven wel vaak aan dat dit in
een opwelling is gebeurd en dat die slecht
wordt bijgehouden.7
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voor een groot gedeelte tot de eerste gene-
ratie die vanaf hun kinderleeftijd heeft
leren omgaan met computers, internet en
mobiele telefoons. Experts die onderzoek
hebben gedaan naar het ict-gebruik van
deze ‘digital natives’5 komen veelal tot de
conclusie dat de digitale generatie wezen-
lijk anders omgaat met informatie en ict
dan de generaties vóór hen. Hieronder
gaan we in op de vraag in hoeverre het
model van ‘open access publishing’ aan-
sluit bij het informatiegedrag van de hui-
dige jongeren.
Het zal niemand verbazen als we opmer-
ken dat de digitale generatie is opge-
groeid met de gedachte dat alle informa-
tie die op internet te vinden is, ook vrij
beschikbaar voor gebruik en hergebruik
zou moeten zijn (zie ook de uitkomsten
van Loughborough-onderzoek en Oblin-
ger & Obllinger 2005, 6.4).6 Hoe laak-
baar hun gedrag met betrekking tot het
downloaden, uploaden en delen van digi-
tale muziek, films of software in de ogen
van ons ouderen wellicht ook is, het
maakt wel duidelijk dat we van hen kun-
nen verwachten dat ze het concept van
open access onderschrijven. Wanneer we
een aantal open-accessbronnen nader
bekijken, komen we echter ook wel zaken
op het spoor die erop kunnen wijzen dat
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Toch is de voorkeur voor internettoe-
passingen die uitnodigen tot participatie
en waarbij de gebruiker niet alleen ont-
vanger is maar ook een producent van
informatie (web 2.0 dus) kenmerkend.
De behoefte van de studenten uit het
Loughborough-onderzoek aan feedback
op het werk dat zij op een institutionele
repository plaatsen is daar naar onze
mening een ander voorbeeld van. Tij-
dens de EADI-conferentie werd boven-
dien aangegeven dat die voorkeur voor
interactie niet alleen geldt voor de
westerse jeugd maar dat ook studenten
uit ontwikkelingslanden die aan de dag
leggen, ondanks de daar beperkte
beschikbaarheid van dure breedband-
verbindingen.8

De meeste open-accessinformatiebron-
nen spelen daar naar onze mening te
weinig op in. Repositories en vooral
open-accesstijdschriften gebruiken in
veel gevallen namelijk wel een alternatief
businessmodel, maar het publicatie-
model is vrijwel altijd nog traditioneel
en gebaseerd op eenrichtingsverkeer
zoals men dat ook bij gedrukte publica-
ties gewoon was. Overigens werd dit
door John Mackenzie Owen in januari
2006 ook al opgemerkt.9

Een alternatief
Dat dat ook anders kan blijkt bijvoor-
beeld uit het publicatiemodel dat wordt
gehanteerd door het open-accesstijd-
schrift Atmospheric Chemistry and Phy-
sics (zie figuur op pagina 18) dat gebruik
maakt van interactieve peer review via
het open internet en een discussiepagina
waar de wetenschappelijke gemeenschap
meer in het algemeen aan kan bijdragen.
Het tijdschrift slaagt er op deze manier in
om onderzoeksgegevens sneller te publi-
ceren (via de zogenaamde discussion
paper) en bovendien de kwaliteit van de
bijdragen te verhogen.10

De manier waarop Atmospheric Che-
mistry and Physics gebruik maakt van
interactieve mogelijkheden is weldoor-
dacht en goed georganiseerd. Onze sug-
gestie is echter dat het gebruik van een-
voudige interactieve functies zoals een
commentaarveld in het bibliografische
record van een repository of de mogelijk-
heid voor discussie naar aanleiding van
een artikel in een open access journal,
deze media veel aantrekkelijker zal maken

voor jongeren die de resultaten van hun
studie wereldkundig willen maken.

Discussie en reflectie
Open-accesspublicatiekanalen kunnen
dus een aantrekkelijk medium zijn voor
studenten om hun eerste schreden te zet-
ten op de weg van het publiceren. Daar-
voor moeten dan wel onduidelijkheden
over auteursrecht uit de weg geruimd
worden en ook zou meer interactiviteit de
aantrekkelijkheid ervan vergroten. Deze
conclusie riep bij het publiek de vraag op
in hoeverre die gebaseerd was op ervarin-
gen met onze eigen studenten. Zonder dat
we daar daadwerkelijk onderzoek naar
hebben verricht, kunnen we daarover wel
opmerken dat we de indruk hebben dat
veel van onze studenten op bachelor-
niveau schroom hebben om hun werk via
meer officiële kanalen te publiceren. Daar
zit zeer waarschijnlijk ook wel een
belangrijk verschil met de onderzoeksstu-
denten uit het Loughborough-onderzoek.
Maar is het niet een van de taken van het
hoger onderwijs om onze studenten juist
te helpen bij het overwinnen van dit soort
koudwatervrees? <

Peter Becker en Jos van Helvoort zijn als

docent verbonden aan de opleiding IDM van

de Haagse Hogeschool.
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