
Juridische uitgevers in de 21 ste  eeuw, part of the problem of part of the solution?  

of 

De noodzaak van een paradigmawissel in het uitgeven voor hoger juridisch onderwijs. 

 

1. Introductie 

 

In een recent artikel met de titel ACADEMIC LAW LIBRARIES AND THE CRISIS IN LEGAL 

EDUCATION schrijft Genevieve Blake Tung Reference Librarian and Assistant Professor, Rutgers 

University School of Law Camden Law Library, Camden, New JersEY het volgende: 

 

“Many law librarians are also making innovative efforts to maintain high-quality services during this 

difficult time. (…) Law librarians must demonstrate, to both our schools and our students, that our 

work is part of the solution, not part of the problem”. 

 

Wanneer wij in dit citaat de librarians nu eens vervangen door publishers. Dan staat er het volgende: 

 

Many law Publishers are also making innovative efforts to maintain high-quality services during this 

difficult time. (…) Publishers must demonstrate, to both our schools and our students, that our work 

is part of the solution, not part of the problem. 

 

Ik wil u in dit half uur meenemen in de paradigmawissel binnen het juridisch onderwijs. Een 

paradigmawissel die naar mijn mening nu al bezig is en de komende vijf jaar versneld zal doorzetten. 

Deze ontwikkeling zal gevolgen hebben voor alle partijen die nu actief zijn in de keten van het 

wetenschappelijk juridisch onderwijs, auteurs, instellingen, bibliotheken, studenten en last but not 

least: de uitgevers. 

 

2. Wat houdt de paradigmawissel in dit geval in? 

Er zijn een aantal buzzwoorden in de wetenschappelijke managementliteratuur en daar horen -naast 

innovatie en revolutionair- ook de woorden disruptieve technologie bij. Disruptieve technologien 

dragen er zorg voor dat de markt niet langzaam evolueert maar dramatisch transformeert. De 

wetenschapper Thomas Kuhn noemde dit een “paradigm shift” en de in de managementliteratuur veel 

geciteerde Joseph Schumpeter sprak van “creative distruction”. Beiden zagen hetzelfde proces: 

gedurfde nieuwe experimenten van vaak jonge practicioners dagen de basisprincipes van de 

gevestigde orde, zo men wil het establishment, uit en dwingen deze personen te kiezen: of zichzelf 

heruitvinden of langzaam maar vooral zeker de afgrond in gaan. Die onrustige en chaotische periode 

wordt vervolgens weer gevolgd door een periode van normale evolutie
1
. Bekende voorbeelden van 

deze shifts zijn de muziekindustrie met de komst van i-tunes, Amazon versus de tradidionele 

detaimhandel en de ondergang van de encyclopedia brittanica dankzij de opkomst van de pc met het 

gratis Encartaproduct. Alvorens in te gaan op de paradigmawissel in het wetenschappelijk juridisch 

onderwijs neem ik u mee naar de wereld van het establishment, de wereld waar ook BJU dat inmiddels 

vijftien jaar bestaat toe behoort.  

 

3. Hoe ziet de markt er op dit moment uit? 
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Op dit moment is het aantal ingeschreven rechtenstudenten WO 26.808
2
. Dit aantal is de afgelopen 

jaren stabiel gebleven. In 2007 waren er 26.483. Ook de instroom is met circa 6.000 stabiel. Dat maakt 

de onderwijsmarkt en meer in het bijzonder de juridische onderwijsmarkt aantrekkelijk voor uitgevers. 

Indien wij uitgaan van een studieboekenpakket in het eerste jaar met een waarde van € 600 (incl BTW) 

betekent de totale markt in 2013 (maar dus ook al in 2007) een bedrag van bijna € 4 miljoen. Het 

tweede jaar zal dat met gemiddeld zo’n 4.000 tweede jaars nogmaals een bedrag van € 2.5 miljoen zijn 

en het derde jaar circa € 1 miljoen (ruwe schatting). De totale markt voor juridische literatuur in het 

WO bedraagt een slordige acht miljoen euro per jaar. Een ander aantrekkelijk punt van de juridische 

studieboekenmarkt is dat deze, zeker in het bachelorfase overwegend Nederlandstalig is. Buitenlandse 

publicaties hebben derhalve weinig kans op de Nederlandstalige juridische B1-3 markt. Ten slotte is 

de markt van juridische studieboeken interessant omdat de auteur van een nieuw boek dat boek in 

ieder geval aan zijn of haar eigen studenten voorschrijft. In een stevig b-1 jaar gaat het dan al snel om 

een oplage van zo’n achthonderd exemplaren. Helemaal interessant wordt het wanneer een boek bij 

meerdere faculteiten in een of meer jaren wordt voorgeschreven. Bekende bestsellers zijn wat dat 

betreft Hans Nieuwenhuis (Hoofdstukken Vermogensrecht), de Studiereeks burgerlijkrecht (SBR-

reeks), Van Schilfgaarde’s van de NV/BV en Burgerlijk procesrecht van Henk Snijders. 

 

4. Inzicht in de kosten en baten van het traditionele model. 

Regelmatig wordt mij gevraagd wat de opbrengsten van een boek nu eigenlijk zijn? En hoe kan men 

dat berekenen? Ik maak van de gelegenheid gebruik om daar nu eens duidelijk inzicht in te geven. Ik 

teken daarbij wel aan dat het gaat om een hypotetisch geval en dit voorbeeld uitsluitend betrekking 

heeft op de omzet en kosten van een studieboek. Het zegt derhalve niets over de rest van de exploitatie 

van een uitgeverij  

 

Nu geef ik u een rekenvoorbeeld: 

 

Een willekeurig studieboek, redelijk succesvol in een breed tweede jaars vak. Hardcover, 450 pagina’s 

oplage van zo’n drieduizend exemplaren. De prijs van de titel is € 65 euro (incl BTW). Ik ga uit van 

traditionele opmaak en een traditioneel drukproces.  Het boek wordt bij zes faculteiten gebruikt en we 

hebben het dan over zo’n 2000 studenten.  

 

 

 

Omzet    

Bruto-omzet   € 122.200 (€ 61,10 x 2000) 

Korting boekhandel (15%)         18.300 

Netto-omzet   € 103.900 

 

Kosten 

Opmaak    €    2.250 

Drukken        10.000     

Royalty (15% van netto)       15.585 

Freelancer          1.000  
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Distributie          2.500  

Totaal       € 31.335  

Resultaat      € 72.565 (70%) 

 

Natuurlijk ziet de exploitatie er niet bij alle titels zo uit. Soms mislukken titels en soms zijn de oplagen 

aanzienlijk lager. Maar u kunt er vanuit gaan dat de betere titels er zo uit zien. En dan gaat het in de 

Nederlandse markt toch al snel om een dertigtal boeken die in deze range zitten
3
. Dit is het bestaande 

businessmodel voor uitgevers in het juridisch onderwijs 

 

 

5. Wat zijn de veranderingen die al plaatsgevonden hebben? 

Wanneer we naar de markt vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw kijken, de tijd dat ik studeerde, 

en de situatie toen spiegelen aan de situatie nu dan vallen een aantal zaken duidelijk op: 

- Verschraling van het aantal uitgevers, althans van het aantal imprints. In de jaren zeventig en 

tachtig van de vorige eeuw kenden wij fameuze merknamen als WEJ Tjeenk Willink (die van 

de NJ, KG, Schuurman & Jordens -en van mijn eigen dissertatie), HD Tjeenk Willink, Gouda 

Quint (uitgever van veel strafrechtelijke titels maar ook van de Pitlo’s). De genoemde drie zijn 

allemaal Kluwer imprints geworden.  Daar staan wel weer nieuwe initiatieven tegenover zoals 

uitgeverij Paris, Boom Juridische uitgevers en Europa Law Publishing. En ook Ars Aequi is 

nog steeds aanwezig in de markt. 

- Het einde van de wetenschappelijke boekhandel, althans van boekhandels waar mensen 

rondlopen met kennis van juridische boeken en ondersteunend materiaal voor studenten. 

Jongbloed werd onlangs overgenomen door Swets, terwijl wij verder afgezien van een paar 

lokale uitzonderingen alleen nog maar te maken hebben met de Studieboekencentrale (die van 

de campuswinkels) en Bol. Van de doorstart Polaris hebben wij tot op heden voor wat betreft 

studieboeken weinig tot niets vernomen. Dat is ook een verschraling en in feite het verdwijnen 

van een verkooppunt waar vroeger mensen rond liepen met kennis van zaken waar het de 

juridische opleiding en het daar te gebruiken materiaal betrof. Een voorbeeld: zonder de 

inspanningen van toen nog BGN en toen nog Jongbloed hadden wij een reeks als de Boom 

basics nooit op de markt kunnen zetten. Maar dat kanaal is vrijwel verdwenen.  

- Ik vind de student anno 2013 ook echt anders geworden. De rector magnificus van de UL 

Carel Stolker schreef in die zin al over studenten die wij VWO klas 7 geven en met petjes 

achterover hangend in de banken leunen
4
. Studenten hebben les van een leraar in een klas. Er 

is hier duidelijk sprake van verschoolsing van het systeem. En de houding jegens studieboeken 

is een andere dan in “mijn” tijd. Ik kocht de titels die werden voorgeschreven meteen en 

allemaal. En datzelfde deed ik in de jaren daarna. Ik heb die boeken ook jaren meeverhuisd en 

trots in mijn boekenkast gezet. Kijk eens: mijn Pitlo, de gele klappers van Stein en Van der 

Pot Donner. Nu is er een generatie die in ieder geval voor wat betreft de koopbeslissing de kat 

uit de boom kijkt: welke boeken heb ik echt nodig? Kan ik die ook tweede hands online 

kopen? Is een uittreksel misschien voldoende? Of bijvoorbeeld een Boom basicje? Ik schat het 

aantal nieuwe verkochte boektitels in het eerste jaar op zo’n zestig tot zeventig procent. In het 

                                                           
3
 Voor een overzicht van financieel onderbouwde uitgeefmodellen in wetenschappelijk en professioneel 

uitgeven (inclusief aandacht voor de studieboeken) verwijs ik naar de bijdrage van Frances Pinter en Laura 
White getiteld Development of book publishing business models and finances, pp. 171 e.v. in Academic and 
professional publishing, Robert Campbell, Ed Pentz en Ian Borthwick, Chandos Publishing, 2012.   
4
 Zie Stolker, a.w. 2013, pp.  



tweede jaar zakt dat door  naar vijftig procent. En dan hebben de juridische boeken nog het 

voordeel voor de uitgever dat er om de twee jaar als het goed is nieuwe drukken komen omdat 

het recht in beweging is. Maar er zijn genoeg studenten die het risico van een verouderde druk 

op de koop toenemen. Kijkt u maar eens op Bol wat er aan oude drukken wordt aangeboden 

(@afbeelding).  En waar aanbod is is ook vraag. Ook opvallend: tijdens het eerste jaar ELC 

kregen wij bij problemen bij het downloaden van boeken regelmatig ouders van de studenten 

aan de telefoon: “ik heb dat en dat voor mijn zoon of dochter besteld en gedownload maar ik 

krijg geen toegang” etc.  

- Het management van de juridische uitgeverij is anders geworden. Juridische uitgevers kunnen 

in vergelijking met vroeger veel minder eenvoudig als individuele ondernemers opereren. 

Producten zijn projecten die gestuurd moeten worden volgens een 

projectmanagementmethode. Een project wordt opgezet binnen een projectgroep met een 

projectowner, een projectmanager en een stuurgroep. Dat is iets heel anders dan de 

romantische tijd waarin een juridische uitgever de kamertjes van de verschillende universitair 

medewerkers langs ging met de vraag of ze nog iets leuks en interessants in de la hadden 

liggen. Die hele uitdrukking in de la liggen is natuurlijk niet meer op zijn plaats maar dat 

terzijde. Het gaat mij er vooral om aan te geven dat “de uitgever” die zijn of haar gang 

(natuurlijk tot op zekere hoogte) kon gaan niet meer bestaat. Dat maakt de organisatie er in de 

ogen van bijvoorbeeld auteurs maar ook universiteiten niet flexibeler op. 

- Ik weet niet hoe goed u de markt voor studieboeken kent maar ik vind het opvallend dat er 

vanaf het begin van de 21
ste

 eeuw weinig echt nieuwe studieboektitels bij zijn gekomen. Op 

het gebied van bestuursrecht, strafrecht en burgerlijk recht heb ik geen vernieuwende titels en 

concepten kunnen ontdekken. Ik weet uit eigen ervaring dat dit met name voortkomt uit het 

feit dat echt aansprekende nieuwe en jonge hoogleraren geen tijd hebben en geen uitdaging 

zien in het schrijven van een nieuw boek. Ik ga hier later nog nader op in. Er zijn 

uitzonderingen maar het is een problematische ontwikkeling.  

 

- Bij het ontwikkelen van nieuwe titels en nieuwe concepten voor het juridisch onderwijs komt 

een andere partij in diezelfde keten om de hoek kijken: de bestuurderen van de juridische 

faculteiten en de onderzoeksfinancier NWO. Deze laatste heeft immers bedacht dat 

wetenschappelijke medewerkers voor het schrijven van studieboeken geen wetenschappelijke 

credits krijgen. Het gaat hier in de ogen van de beleidsmakers niet om publicaties die 

bijdragen aan de wetenschappelijke kwaliteit van een onderzoeksprogramma
5
. Dat standpunt 

is met name fnuikend voor het ontwikkelen van nieuwe content en beschermt de positie van de 

bestaande titels. Die auteurs krijgen dan weliswaar geen punten maar wel een behoorlijke 

royalty die het interessant maakt om het boek te blijven onderhouden. U heeft de rekensom 

van daarnet nog wel in gedachte. Overigens is het opvallend dat de door mij eerder genoemde 

rector Stolker een groot pleitbezorger is en blijft voor het ontwikkelen en schrijven van beter 

toegankelijke juridische studieboeken. Zijn referentiekaders zijn daarbij met name de 

textbooks uit de VS en de boeken die uitgevers als Noordhoff en Pearson ontwikkelen voor 

het Hoger Onderwijs
6
. @afbeelding van Bestuursrecht begrepen.    
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 Ik vat samen: er zijn de afgelopen twintig tot dertig jaar zaken substantieel veranderd. Er zijn 

minder boekhandels, de distributie via internet is enorm gegroeid, de opleiding heeft zich 

aangepast aan het type student, er is een groeiende tweede hands markt, veel imprints zijn 

samengevoegd en er wordt weinig “nieuws” ontwikkeld en uitgegeven.  

 

6. En waar gaat het naartoe? 

Maar de vraag die de organisatoren van deze middag mij stelde was: Wirt vertel ons nou eens waar het 

naartoe gaat! Wat zijn de ontwikkelingen en welke invloed zullen die op het juridisch uitgeven 

hebben?  

 

Voorlopig zie ik het traditionele businessmodel, de verkoop van studieboeken aan studenten die deze 

boek kopen omdat ze ze nodig hebben voor de studie, dominant zijn. Enerzijds omdat dat de manier is 

waarop op dit moment onderwijs wordt gegeven en anderzijds omdat het overgrote deel van de 

traditionele partijen in de keten (docenten, uitgevers, auteurs) slechts een beperkte behoefte lijken te 

hebben aan een fundamentele verandering van het huidige systeem. Het platte digitaal lezen en leren 

op basis van een pdf en een laptop is nog steeds weinig aanlokkelijk
7
.  

Er zijn echter ook in de juridische onderwijsmarkt wel degelijk tekenen van verandering in de wijze 

van omgaan met de huidige studiemateriaal. Ik noem er drie: 

- Erasmus Law college library is een voorbeeld waarbij in het kader van de introductie van het 

PGO top down is bepaald dat de juridische faculteit van de EUR uitsluitend met digitale 

content wenst te werken. Dit initiatief heeft een aantal opvallende elementen in zich. Ten 

eerste het feit dat alle juridische uitgevers meewerking verleenden onder voor een ieder 

gelijke omstandigheden. Dat is met een dominante partij als Kluwer (die vooral te verliezen 

heeft) echt een opvallend resultaat. Ten tweede de rol van de bibliotheek van de EUR als 

beheerder van het distributieplatform voor de digitale content
8
. Het ontstaan van een 

distributieplatform voor digitale content (i.c. studieboeken) moet niet onderschat worden en ik 

ervaar dit als een duidelijke verbetering ten opzicht van het eerste jaar van de pilot waar BJu 

en Kluwer beiden hun eigen platform aanboden. Een derde opvallend punt  vond ik de kritiek 

van studenten op de kwaliteit van de pdf-jes. Men zag weinig toegevoegde waarde, begreep 

niet dat dat allemaal zo duur was en bovendien de pdfjes konden ook niet tweede hands 

worden doorverkocht. Ten vierde zag men met name na de eerste vier blokken het probleem 

van de illegale kopie  en het feit dat studenten weigerden de digitale pakketten aan te schaffen. 

Dit praktische probleem dat al voorzien was bij opstart van de pilot tracht de EUR op te lossen 

door gebruik te maken van een nieuw artikel 7.50 Wet op het HO dat het faculteiten mogelijk 

maakt studenten te verplichten studiemateriaal aan te schaffen. En hiermee zie ik een nieuw 

businessmodel ontstaan: de universiteit zorgt voor financiele dekking van de studiematerialen. 

In ruil daarvoor bedingt zij een stevige korting op de content (i.c. 50%) en maakt een einde 

aan de tweede hands markt. Dit laatste is gunstig voor auteurs en uitgevers.  Een dergelijk 

model doet recht aan de inspanningen van zowel auteur als uitgever.  Wat wij hier zien is de 

verschuiving van de koop van een fysiek exemplaar naar de verlicentiering van het gebruik 

van een digitaal exemplaar. Het toegangsmodel versus het ownership model, geheel in de 

                                                           
7
 Zie ook Michael Clarke, The digital revolution in Academic and professional Publishing, 2012, pp. 91-92. 

8
 Zie Michael Clarke, ibid, p. 80-81 



geest van deze tijd. En dat is niet niks, want een complete verandering van het traditionele 

businessmodel dat wij de afgelopen vijftig jaar kenden
9
. 

Ik teken hierbij wel aan dat de uitgevers binnen een dergelijk model zich moeten inspannen om 

nieuwe functionaliteiten aan de digitale content toe te voegen. Het simpel transponeren van een print 

naar een pdf is echt onvoldoende
10

. Dat dat kan, zelfs met een traditionele pdf (of met een epub) 

bewijst een tweede pilot die wij op dit moment uitvoeren met het Utrecht Law College. In de 

bijgaande @afbeelding ziet u dat de docent opmerkingen bij de tekst kan plaatsen, studenten vragen 

kunnen stellen en de docent kan controleren of studenten hun voorbereidingen voor de les hebben 

getroffen. Ook kunnen  heel eenvoudig links naar filmpjes, toetsen en extra materiaal worden 

toegevoegd. De pilot wordt gedraaid in vier klassen met digitale ondersteuning. De resultaten worden 

vergeleken met vier klassen waar deze ondersteuning niet plaats vond. Er hangt nog geen 

businessmodel aan want het boek werd vooralsnog gewoon aangeschaft, maar dat komt wel: eerst het 

idee uitwerken en stevig maken en dan een model eraan hangen
11

. Een derde lichtpuntje dat in ieder 

geval duidt op transitie van print naar digitaal is de komst van het Bookshelfplatform, een platform dat 

is opgezet door het CB en in eerste instantie HBO-studenten de mogelijkheid geeft e-books te kopen 

of toegang te krijgen tot de content via een electronische leeromgeving zoals Blackboard. Ook dit 

platform kent functionaliteiten als het delen van aantekeningen en het offline lezen van de content. 

Helaas hebben de grote uitgeverijen op HBO niveau zich vooralsnog niet gecommitteerd aan het 

platform en dat is dan weer een duidelijk teken van de strategie “blijf zitten waar je zit en verroer je 

niet”. Het is echter een kwestie van tijd voordat de gevestigde traditionele uitgevers mee gaan 

bewegen. Ze hebben geen alternatief en zullen wel moeten of worden door nieuwe spelers van hun 

troon geduwd.  

We gaan nu een tandje harder want tot op heden zijn het nog steeds modellen waarbij het boek zoals 

wij dat kennen centraal staat. Ik geef u het volgende mee: 

 

7. En dan nu de echte paradigma-wissel in de juridische markt: universiteiten worden uitgever 

In tegenstelling tot de situatie in de jaren tachtig (en daarvoor) van de vorige eeuw is de markt 

voor het opstarten van een uitgeverij laagdrempelig: het opstarten van een bedrijf is eenvoudig. 

Eigenlijk kan iedereen een juridische uitgeverij beginnen. Je hebt een plan en wat financiering 

nodig maar meer niet. E-boeken kan je via het e-boekenhuis van het CB verkopen en er zijn 

inmiddels al een aantal e-bookshops actief. De  distributie van een gedrukt boek is ook geen punt 

want daar hebben wij het centraal boekhuis voor, het CB dat weer eigendom is van uitgevers en 

boekhandels gezamenlijk. Drukkers staan te springen om opdrachten en er zijn ruim voldoende ex-

redacteuren die nu als freelancer werk zoeken. Alle actoren in de keten staan derhalve klaar om 

over te gaan tot het publiceren en verkopen van juridisch-wetenschappelijke boeken. De 

universiteit kan met andere woorden ook een nieuwe uitgeefactiviteit samen met haar 

medewerkers op starten en zich richten op nieuwe materialen voor het juridisch onderwijs
12

. Begin 

een nieuwe uitgeverij maar let wel: denk dan meteen vanuit digitaal en vanuit de mogelijkheden 
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die het semantisch web de juridische uitgevers biedt. We zien die beweging ook wel, denk maar 

eens aan de vele open access activiteiten die met name door bibliotheken ondersteund worden. Het 

opstarten van traditionele University Presses gebeurt natuurlijk wel maar met zeer wisselend 

succes wanneer we kijken naar de bijna ondergang van AUP.  

 

 

8. En de uitgever gaat onderwijs geven…  

Maar u bent nog niet van mij af want het kan ook omgekeerd; een uitgeverij zou een 

universitaire opleiding kunnen opstarten. Vanzelfsprekend zijn daar allerlei wettelijke en 

andere voorwaarden aan verbonden waaraan voldaan moet worden maar ik zie niet in dat het 

niet kan: wanneer een universiteit een uitgeverij kan starten (en ook nog eens bijna failliet kan 

laten gaan) waarom zouden bedrijven als Kluwer, Elsevier of Boom dan geen universitair 

onderwijs kunnen inregelen? Ook hier geldt internet als belangrijke aanjager van technologie 

en businessmodellen. Kijk maar eens naar de snelle opkomst van de zogenaamde MOOCs, dat 

staat voor Massive Online Open Courses die door universiteiten in samenwerking met nieuwe 

distributieplatforms als Coursera worden ontwikkeld
13

. Dat het ontwikkelen van online 

onderwijs voor de hand ligt is ook niet nieuw. Zo startten wij drie jaar geleden Law@web, 

online webtrainingen voor advocaten. Talloze wetenschappers van juridische faculteiten 

werken al met dat systeem. De stap naar een universitaire leerlijn is natuurlijk groter, maar het 

kan wel
14

.  

 

 

Ik ga afronden: 

Ik begon mijn verhaal met de wens dat juridische uitgevers vooral geen deel van het probleem 

moeten zijn, maar deel van de oplossing. Ik heb ook aangegeven dat wij als juridische 

uitgevers een rol willen blijven spelen en bereid en in staat zijn om door te investeren. Ik zie 

echter ook beren op de weg: ik denk daarbij met name aan het gebrek aan tijd, geld en 

prioriteit bij de wetenschappelijke medewerkers om tot ontwikkeling van echt nieuwe 

concepten over te gaan. De waan van de dag, de publicatiedruk en het onderwijs maken het 

moeilijk om iets fundamenteel nieuws te ontwikkelen. Wij als uitgevers kunnen wel investeren 

in geld, marketing en technologie, maar wij hebben de hulp van de wetenschappers nodig om -

eventueel samen met bijvoorbeeld bibliotheken- te komen tot nieuwe contentconcepten voor 

de juridische markt.  

 

Ik wil in die zin in ieder geval pleiten voor afschaffing van het NWO dictaat. Docenten 

moeten weer waardering krijgen voor het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige juridisch 

wetenschappelijke tekstboeken ten behoeve van het onderwijs (en er dus ook punten voor 

krijgen) en er moet een zodanige vergoeding tegenover staan dat de wetenschappelijk 

medewerker substantieel bijdraagt aan de derde geldstroom. Hier zie ik een duidelijke opening 

voor uitgevers maar die moeten dan hun traditionele businessmodel (van die 15%) laten 

vallen. Auteurs, bibliotheken en uitgever gaan samen een verplichting binnen een groter 

project aan waarbij de auteur in tijd en de uitgever in geld en techniek investeert. Maar dat zal 
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 Overigens worden de MOOC’s ook weer gezien als mogelijk disruptief voor het businessmodel van de 
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 Zie ook A.W. Heringa, Legal education, reflections en recommandations, 2013, Intersentia, pp. 89-90.   



meer zijn dan alleen de out of pocket kosten van het produceren van een boek. 

 


