Vastgesteld 12-7-2018

Toestemmingsformulier tot opname en beschikbaarstelling van de afstudeerscriptie in de
HBO-Kennisbank
De HAN heeft een digitale kennisbank opgezet waarin afstudeerscripties die door studenten in het kader
van hun studie aan de HAN hebben geschreven, toegankelijk worden gemaakt voor derden. Het
platform dat hiervoor gebruikt wordt is de HBO-Kennisbank (https://www.hbokennisbank.nl/nl/page/home). Hierdoor wordt het proces van creatie, verwerving, en deling van kennis
in het onderwijs, door particulieren en binnen bedrijven en instellingen mogelijk gemaakt en
ondersteund. De in de HBO-Kennisbank opgenomen afstudeerscripties zullen voor een periode van 10
jaar toegankelijk worden gemaakt voor potentiele gebruikers binnen en buiten de HAN. Om opname en
beschikbaarstelling in de HBO-Kennisbank mogelijk te maken dient dit toestemmingsformulier.
De afstudeerscriptie zal in de HBO-Kennisbank worden opgenomen onder de volgende voorwaarden:
1. De student verleent aan de HAN kosteloos de niet-exclusieve toestemming om zijn afstudeerscriptie
op te nemen in de HBO-Kennisbank en om deze afstudeerscriptie beschikbaar te stellen aan
gebruikers binnen en buiten de HAN.
2. De student verklaart auteursrechthebbende te zijn van de afstudeerscriptie1.
3. De student verklaart dat het afstudeerbedrijf geen bezwaar heeft tegen opname en
beschikbaarstelling van de scriptie in de HBO-Kennisbank. Het afstudeerbedrijf is
medeondertekenaar van dit toestemmingsformulier.
4. De student geeft hiermee (vooraf) toestemming aan de gebruiker van de HBO-Kennisbank om de
scriptie geheel of gedeeltelijk te mogen kopiëren en bewerken voor niet-commerciële doeleinden
waarbij de student de rechten als maker behoudt. De gebruiker dient te verwijzen naar de student
als bron.2
5. De student kan de toestemming tot het beschikbaar stellen van zijn scriptie te allen tijde intrekken.
De scriptie wordt dan door de HAN uit de HBO-Kennisbank verwijderd.
6. De student geeft de HAN het recht de toegankelijkheid van de afstudeerscriptie te wijzigen en te
beperken indien daar zwaarwegende redenen voor bestaan. Een voorbeeld hiervan is dat het
afstudeerbedrijf in een later stadium laat weten alsnog bezwaar te hebben tegen opname van de
scriptie in de HBO-Kennisbank.
7. Verder verklaart de student dat hij of zij toestemming heeft van de rechthebbende van materiaal
(bijvoorbeeld afbeeldingen) dat de student niet zelf gemaakt heeft om dit materiaal als onderdeel
van het scriptie op te nemen in de digitale kennisbank en aan derden binnen en buiten de HAN
beschikbaar te stellen.
8. De student geeft bij ondertekening van dit formulier (desgewenst) de ingangsdatum aan vanaf
wanneer de afstudeerscriptie in de HBO-Kennisbank gepubliceerd mag worden. Het afstudeerbedrijf
kan bijvoorbeeld om een geheimhoudingsperiode vragen.
9. De student heeft op een correcte manier de bronnen vermeld volgens de richtlijn die de opleiding
voorschrijft. De meeste opleidingen binnen de HAN hanteren de APA-richtlijn.
10. De HAN zal ervoor zorgen dat de student als auteur wordt vermeld in de HBO-Kennisbank.

1
Let op: de student en het afstudeerbedrijf kunnen echter ook schriftelijk overeenkomen dat de auteursrechten worden overgedragen aan
het afstudeerbedrijf
2
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Ondertekening toestemmingsformulier
De student en het afstudeerbedrijf verklaren hierbij de voorafgaande pagina van dit document te
hebben gelezen.
Naam student:
Studentnummer:
Opleiding:
Emailadres3:
Afstudeerbedrijf :
Titel afstudeerscriptie:
Status van de afstudeerscriptie (aanvinken welke optie van toepassing is):
□ De afstudeerscriptie mag worden gepubliceerd op de HBO-Kennisbank:
•
•
•

•

De volledige afstudeerscriptie / abstract4 (doorhalen wat niet van toepassing is) mag worden
gepubliceerd.
Student neemt (voor zover van toepassing) de geheimhoudingsclausule uit de
afstudeerovereenkomst in acht.
De afstudeerscriptie wordt wel / niet (doorhalen wat niet van toepassing is) geanonimiseerd. De
verplichting tot anonimiseren ligt bij de student. Dat wil zeggen dat de student - indien dit nodig
c.q. vereist is - een geanonimiseerde versie zal aanleveren (Let op: de HAN controleert dit niet).
Ingangsdatum waarop bovengenoemd document openbaar mag worden gemaakt in de HBOKennisbank: [… datum …].

□ De afstudeerscriptie mag niet worden gepubliceerd op de HBO-Kennisbank.
Datum en handtekening student (voor akkoord):
…………………………………………
Datum en handtekening afstudeerbedrijf (voor akkoord )
[ invullen naam en functie ]
………………………………………….
Datum en handtekening assessor / vertegenwoordiger van de opleiding (voor akkoord):
[ invullen naam ]
…………………………………………

3
De contactgegevens van de student zullen enkel (indien nodig) worden gebruikt in het kader van dit toestemmingsformulier. Het
toestemmingsformulier wordt door de HAN voor een periode van 10 jaar bewaard.
4
Abstract d.w.z. (korte) samenvatting van de afstudeerscriptie

