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Open content, van silo’s naar samenwerking 

10-02-2021 – Ellen Hartman, Senior Library Consultant OCLC 

Dinsdag 9 februari 2021 vond de aftrap van een nieuw samenwerkingsinitiatief van OCLC Research en het UKB 

plaats: de OCLC-UKB kennisdelingsbijeenkomsten. Door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde 

helpen we elkaar verder. Daarom willen OCLC Research en UKB, kennisdeling faciliteren en bevorderen door 

middel van kennisdelingsbijeenkomsten. Hierin discussiëren we over thema’s die belangrijk zijn voor bibliotheken 

in het hoger onderwijs. De eerste serie van bijeenkomsten wordt georganiseerd door Hilde van Wijngaarden (VU), 

Titia van der Werf (OCLC), Astrid van Wesenbeeck (KB), Sylvia Moes (VU), Marianne Renkema (UU) en Brigit 

van Berkel (KB), en wordt gefaciliteerd door OCLC.  

Het eerste thema dat we met elkaar bespreken tijdens verschillende discussiebijeenkomsten is open content in al 

haar verschillende vormen. Open content bestaat niet alleen uit wetenschappelijke open access tijdschriften, 

maar bijvoorbeeld ook uit open leermaterialen en gedigitaliseerde erfgoed collecties. Vaak blijven we te veel in 

onze eigen silo hangen en wordt er niet in de breedte gesproken over hoe we verschillende soorten open content 

kunnen produceren, faciliteren en vindbaar maken. 

Open content in libraries enquête 

De aanleiding van deze kennisdelingsbijeenkomsten zijn de resultaten van de 

enquête die OCLC eind 2018, begin 2019 hield onder bibliotheken wereldwijd 

om hun activiteiten op het gebied van open content in kaart te brengen. Het 

Research rapport “Open Content Activities in Libraries: Same Direction, 

Different Trajectories” laat zien dat bibliotheken in het hoger onderwijs en 

onderzoeksbibliotheken steeds meer inzetten op open content over de hele 

breedte van hun dienstenportfolio.  

Met deze internationale enquête hebben ook diverse Nederlandse bibliotheken 

mee gedaan. Op basis van hun antwoorden kunnen we de situatie in 

Nederland vergelijken met de situatie in andere landen. Lopen we voor of 

achter? Gaan we mee in de internationale trends of trekken we ons eigen pad?  

Om de Nederlandse situatie te analyseren is er door Titia van der Werf (OCLC 

Research) en Sylvia Moes (VU) een discussiestuk opgesteld, dat de 

Nederlandse resultaten van de enquête verder vergelijkt met internationale 

trends. Het doel van dit discussiestuk is om beter inzicht te krijgen in richting en prioriteiten in Nederland: Op wat 

voor open content activiteiten zetten bibliotheken nu in en waar wordt er samengewerkt? En in welke mate maakt 

open content onderdeel uit van de bibliotheekcollecties en dienstverlening? In het discussiestuk worden de sterke 
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en zwakke punten van Nederlandse open content activiteiten aangestipt. Op basis van deze resultaten zijn er een 

aantal vragen gedefinieerd die als voedingsbodem dienen voor verdere discussie. 

De Kennisdelingsbijeenkomsten 

Op 9 februari vond de kick-off plaats van de OCLC-UKB kennisdelingsbijeenkomsten 

met het thema: de opkomst van open content. In deze sessie werden uitkomsten van 

de enquête en de Nederlandse resultaten gepresenteerd. Hieruit werd duidelijk dat 

open content voor bibliotheken steeds belangrijker wordt. De hoeveelheid open 

content die wordt geproduceerd groeit, en bibliotheken zetten in op de versnelling 

van dit proces. Het rapport laat echter ook regionale verschillen zien in de specifieke 

open content activiteiten die per land belangrijk worden gevonden. Zo lopen wij in 

Nederland, wellicht geheel niet onverwacht, voor in het gebruik van institutionele 

repositories en het ontwikkelen van datadiensten. Maar in vergelijking met andere 

landen heeft digitalisering bij ons een veel lagere prioriteit. Ook geven Nederlandse 

bibliotheken aan processen rondom het creëren en beschikbaar stellen van open 

content veel minder vaak te evalueren dan andere landen. 

Deze vergelijking van Nederlandse open content activiteiten binnen een 

internationaal perspectief roept natuurlijk vragen op. Deze vragen komen aan bod 

tijdens drie discussiesessies die plaats zullen vinden op 16 en 23 februari en 2 maart 

(Engelstalig). 

In deze drie discussiesessies gaan we in kleine groep de diepte in op de 

onderzoeksresultaten. Herkennen we ons in deze resultaten? Ziet de situatie er 

inmiddels anders uit, nu het onderwijs grotendeels op afstand plaatsvindt sinds de 

corona pandemie? Ook hebben we het over de kansen en uitdagingen op het gebied 

van open content. Waar kunnen we leren van landen die op bepaalde punten meer 

ervaring hebben? Hoe beoordelen we of onze open content activiteiten succesvol 

zijn?  

Tijdens deze discussiesessies willen we de silo’s doorbreken. Daarom zijn de discussiesessies open voor alle 

medewerkers van UKB- en SHB-organisaties die met open content te maken hebben bij het uitvoeren van hun 

taken. Daarbij willen we zoveel mogelijk perspectieven betrekken zoals collectieontwikkeling, OA en 

licentiebeheer, e-resource management, institutionele repository, CRIS, onderzoeksdata, publiceren van OA, 

beheer en ontsluiting van gedigitaliseerde collecties (beeldbank), open onderwijsmaterialen, assessment & 

benchmarking en research impact/bibliometrie. 

De waardevolle inzichten uit de discussiesessies willen we natuurlijk met u delen. Daarom worden alle resultaten 

nog een keer samengevat en gepresenteerd tijdens een plenaire afsluiting. Welke conclusies zijn te trekken uit de 

verschillende discussies? Zijn er onderwerpen die we gezamenlijk op kunnen pakken? En wellicht komen er nog 

nieuwe ideeën naar boven voor een onderwerp voor een volgende kennisdelingsserie. 

Aanmelden? 

Wilt u de kick-off sessie terugkijken? Of u aanmelden voor een van de discussiesessies of de plenaire afsluiting? 

U vindt alle informatie over de sessies en de registratieformulieren op de OCLC-UKB kennisdelingsbijeenkomsten 

pagina. 
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