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Beste uitgever,  

In deze brief vragen de Vereniging Hogescholen (VH), de Samenwerkende 
Hogeschoolbibliotheken (SHB) en SURF u om gedurende de COVID-19 crisis de online 
toegang tot en het gebruik van uw digitale studieboeken en andere digitaal beschikbare 
leermaterialen voor studenten in het hoger onderwijs zo gemakkelijk mogelijk te 
maken.   

Impact COVID-19 op hoger onderwijs 
De COVID-19 crisis stelt de gehele maatschappij voor een grote uitdaging. Hoe zorgen 
we ervoor dat het Coronavirus zich niet verder verspreidt terwijl we de samenleving 
tegelijkertijd zoveel mogelijk verder laten functioneren? Op 15 maart besloot de 
regering om alle scholen voorlopig te sluiten. Universiteiten en hogescholen zagen zich 
gedwongen om hun gebouwen te sluiten waardoor er voorlopig geen colleges en lessen 
meer worden gegeven.  

Afhankelijkheid van campusbibliotheek of - mediatheek 
De afgelopen week ging de gehele hoger onderwijssector hard aan de slag om online 
onderwijs mogelijk te maken. SURF richtte een speciale Corona Online Onderwijs 
Community in met tips en instructievideo’s. Ook leggen we aan docenten uit waar zij 
open leermaterialen vinden en hoe ze die gebruiken.  
 
Maar niet voor alle vakken is open leermateriaal beschikbaar. Voor veel leermateriaal 
zijn studenten afhankelijk van de campusbibliotheek of -mediatheek. De sluiting van 
hogescholen en universiteiten betekent dus dat studenten deze leermaterialen niet tot 
hun beschikking hebben.   
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Help het hoger onderwijs door deze periode 
De meeste uitgevers maakten richting het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs 
al een prachtig gebaar en stellen hun digitaal lesmateriaal gratis beschikbaar. Zo 
ondersteunen zij scholen bij het geven van les op afstand. De VH, SHB en SURF doen 
een klemmend beroep op u om samen met ons ook het hoger onderwijs door deze 
moeilijke periode heen te helpen. Bij dit verzoek baseren wij ons op het COVID-19 
statement dat de International Coalition of Library Consortia (ICOLC) op 13 maart heeft 
doen uitgaan. 
 
Talloze uitgevers van over de hele wereld reageerden zeer positief en hieven de 
beperkingen op online toegang tot de door hen uitgegeven leermaterialen tijdelijk op. 
Er is een overzicht van de maatregelen die uitgevers tot nu toe namen. 
 
In navolging van het ICOLC-statement vragen wij u om: 

• Beperkingen op gebruik van digitale studieboeken die door de 
instellingsbibliotheken in licentie zijn genomen, tot nader order op te heffen 
(i.c. de beperking op het aantal gelijktijdige gebruikers) en toegang tot het 
digitale studieboek ook buiten de campus mogelijk te maken. Studenten 
hebben dan vanuit huis onbeperkt toegang tot dit leermateriaal; 

• Uw leermateriaal via uw eigen digitale platform of via een digitaal 
studieboekenplatform (zoals Kortext, Bookshelf of BUKU) zo laagdrempelig 
mogelijk (het liefst gratis) aan te bieden.  

 
Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen 
Wij realiseren ons dat dit verzoek u onder normale omstandigheden vreemd zou 
voorkomen. De omstandigheden zijn echter uitzonderlijk en niemand kan voorspellen 
wanneer de instellingen hun deuren weer kunnen openen. Tot het zover is willen we u 
vragen om ons breed gedragen verzoek serieus in overweging te nemen en ons te 
helpen ook het hoger onderwijs door deze moeilijke periode heen te loodsen. 
 
 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Gert Jan Kraaikamp van de 
Samenwerkende Hogeschoolbibliotheken (gjkraaikamp@CHE.NL).  

SHB en SURF verzamelen uw maatregelen om materialen beschikbaar te stellen in een 
online document en delen deze via verschillende kanalen met onderwijsinstellingen. 
We linken door naar de community van de landelijke werkgroep bibliotheken en open 
en digitaal leermateriaal.  

 

 
 

https://icolc.net/system/files/2020MarchCOVID-19ICOLCStatementEnglish.pdf
https://icolc.net/system/files/2020MarchCOVID-19ICOLCStatementEnglish.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xiINlF9P00tO-5lGKi3v4S413iujYCm5QJoKUG19a_Y/htmlview?sle=true#gid=2027816149
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Met vriendelijke groet, 
 
Namens SURF, de Vereniging Hogescholen  
en het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken 
 
 
 
 
Jan Bakker 
Bestuurslid SURF 
 





