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‘PLAN VOOR OPEN ACCESS GAAT TE SNEL’
Wetenschapsfinancier NWO loopt te hard van
stapel met het afdwingen van openaccess
publiceren. En dat gaat ten koste van de kwa
liteit van de wetenschap, zeggen Wageningse
wetenschappers.
De Wageningers schrijven dit in een brief aan
de NWO en de andere Europese initiatiefnemers van het zogeheten Plan S. In dit plan, dat
vorig najaar het licht zag, wordt een rigoureuze
keuze gemaakt om vanaf eind dit jaar alleen
nog maar in volledig openaccessjournals (de
gouden standaard) te publiceren over met publiek geld gefinancierd onderzoek.
Plan S leidt tot veel onrust onder wetenschappers. Een groep prominente Wageningse
onderzoekers, onder wie hoogleraren Marcel
Dicke, Jan-Willem van Groenigen en Ken Giller,
heeft namens de Wageningse onderzoekers
zijn bezwaren bij de NWO neergelegd. Kern van

de kritiek is dat het plan te rigoureus en rigide
is. Plan S werkt volgen de onderzoekers ontwrichtend. Zij onderschrijven het streven naar
open access, maar staan een meer geleidelijke
transitie voor, waarin voorlopig ook nog ruimte
is voor hybride journals. Die faciliteren naast
het abonnementensysteem ook open access tegen extra betaling of als onderdeel van een
overeenkomst met universiteiten.
Plan S wijst deze hybride titels pertinent af.
Daarmee wordt volgens de onderzoekers het
kind met het badwater weggegooid. Een kwart
van de Wageningse artikelen verschijnt open
access via hybride journals en de verwachting is
dat dit aandeel toe gaat nemen. Dat zou, als
Plan S maatstaf wordt, niet meer kunnen. Waar
dat toe leidt is niet duidelijk. Van alle peer-reviewed artikelen verschijnt slechts één op de
vijf in volledig openaccessjournals, zoals Plan S
dat wil.

De drang om snel
volledig open access
te publiceren, heeft
volgens de onderzoekers een paar forse nadelen. De belangrijkste is
de controle op de kwaliteit van
artikelen. Bij open access betalen onderzoekers
vooraf voor publicatie, zodat lezers geen abonnement meer hoeven betalen. Dit verdienmodel stimuleert het ontstaan van zogeheten rooftijdschriften, waar niet of nauwelijks kwaliteitscontrole plaatsvindt en alles gericht is op zoveel mogelijk artikelen publiceren. Open access is daarnaast duur: het kan tot 4000 euro
kosten om een artikel gepubliceerd te krijgen
in een toonaangevend journal.
Voor de discussie over open access binnen
WUR heeft de Forumbibliotheek een intranetgroep opgericht: Open Access Publishing. RK

WUR DEELT ECOLOGISCHE KENNIS MET GROEN ONDERWIJS
Het groene onderwijs in Nederland gaat meer
aandacht besteden aan natuurinclusieve
landbouw in haar lesprogramma’s. WUR gaat
samen met de universiteiten in Utrecht en
Groningen ecologische kennis aandragen
voor kringlooplandbouw in het onderwijs
aanbod.
Dat maakte landbouwminister Carola Schouten
op 16 januari bekend. Drie ministeries ondertekenden met WUR, de vier agrarische hogescholen, de agrarische onderwijscentra (aoc’s), de
organisatie voor jonge boeren NAJK en de provincies de ‘Green Deal Natuur-inclusieve Landbouw in het Groen Onderwijs’. Doel is dat natuurinclusief denken en handelen, waarbij de
natuur wordt benut op en rond het boerenbedrijf, een vast onderdeel wordt van het lesprogramma.
‘Om de beweging naar andere vormen van
landbouw te realiseren, is niet alleen een transitie in de landbouwsector zelf nodig, maar ook
een transitie in het groene onderwijs en de manier waarop we de ondernemers en boeren van
de toekomst opleiden’, aldus minister Schouten bij de ondertekening van de Green Deal. Ze
ziet de deal als de eerste concrete uitwerking
van de kringloopvisie van haar ministerie. De
ecologische kennis moet niet alleen bij studenten en scholieren terechtkomen, maar ook bij
boeren en hun adviseurs.
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 Studenten in het Nederlandse groene onderwijs moeten leren om ‘natuurinclusief’ te denken.

WUR gaat geen nieuwe vakken of minors
ontwikkelen op het gebied van natuur-inclusieve landbouw, zegt Frank Bakema, onderwijsmanager van WUR. ‘De kennis is aanwezig, we leggen de nadruk op kennisdoorstroming naar het
groene onderwijs.’ Zo komt er een Onderwijscirkel Natuur-inclusieve Landbouw met docen-

ten uit het groene onderwijs die gaan overleggen over kennisontwikkeling, docentscholing
en onderwijsontwikkeling. De leerstoelgroepen
Farming Systems Ecology en Forest and Nature
Policy gaan kennis en projecten aandragen, net
als de Proeftuin Agro-ecologie van WUR in Lelystad. AS

