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De universiteiten en de uitgevers:

een moeizame relatie
De onderhandelingen tussen de Nederlandse universiteiten en
uitgever Elsevier over een nieuw meerjarencontract voor de

tijdschriften op het platform ScienceDirect zijn vastgelopen. Met
Uitgeverij Springer hebben de universiteiten daarentegen wel een
onderhandelingsakkoord bereikt over de transitie naar open access.
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• Factsheet open access:
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• Veel gestelde vragen over open access:
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