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Publiceren van je afstudeerwerk in de HBO Kennisbank 
 
 
Je bent begonnen met afstuderen en het lijkt je wel wat om je afstudeerwerk te 
publiceren in de HBO Kennisbank. Er zijn dan een aantal dingen waarmee je 
rekening moet houden. 
 
 
Voorafgaand aan het opstarten van je afstudeeropdracht 
 
 Wanneer je samen met andere studenten aan deze opdracht werkt moeten 

zij ook toestemming geven voor publicatie. Dus bespreek vooraf met je 
medestudenten of jullie de intentie tot publiceren hebben.  

 Bespreek met je afstudeerbegeleider van de opleiding onder welke 
voorwaarden je mag publiceren. Denk hierbij ook aan het opnemen van 
namen van begeleiders/de organisatie waar je bent afgestudeerd in het 
kader van de herleidbaarheid van gegevens naar personen. 

 Bespreek (indien van toepassing) met je opdrachtgever de mogelijkheden 
en voorwaarden waaronder je kan publiceren. De opdrachtgever moet 
instemming tot publicatie geven. 

 Doe je mens gebonden onderzoek? Bedenk dan bij het maken van je 
onderzoeksopzet hoe je zo min mogelijk persoonsgegevens (gegevens die 
herleidbaar zijn naar een persoon) kunt verzamelen. Vraag bijvoorbeeld niet 
naar een geboortedatum maar gebruik leeftijdscategorieën als dat mogelijk 
is. Ook woonplaatsen van cliënten en respondenten kun je anonimiseren.  
 

 
Tips met betrekking tot persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie  
 
Staan in jouw afstudeerwerk persoonsgegevens en andere vertrouwelijke 
informatie (bv. (interne) adressen en telefoonnummers, gegevens over patiënten 
c.q. cliënten, financiële of organisatorische gegevens of productinformatie, 
studentnummer) dan volgen hier een aantal tips: 
 
 Om het jezelf wat makkelijker te maken, zou je aan het begin van je 

schrijfproces al een structuur kunnen maken waarbij je alle vertrouwelijke 
informatie in een aparte bijlage vermeld. Deze bijlage publiceer je niet. Dit is 
aan te raden als het gaat om een grote hoeveelheid vertrouwelijke 
gegevens. Dit scheelt je aan het eind veel werk. Vermeld in je afstudeerwerk 
dat de bijlage vanwege vertrouwelijkheid niet beschikbaar is. 

 Neem privé-informatie niet op in je afstudeerwerk. Zet het, indien nodig, op 
een apart inlegvel. 

 Sommige informatie is voor een beperkte tijd vertrouwelijk, daarvoor geldt 
een vooraf afgesproken embargotermijn. Het is dan wellicht wel mogelijk 
om het afstudeerverslag te publiceren na het verlopen van deze 
embargotermijn.   
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 Wanneer een afstudeerverslag veel vertrouwelijke informatie bevat kun je er 
ook voor kiezen een kennisverslag te schrijven. Hierin wordt puur de 
verworven kennis beschreven; de context van het afstudeerbedrijf wordt 
daarbij weggelaten. De kennisvraag kan vanuit de eigen opleiding maar ook 
vanuit bijvoorbeeld een lectoraat komen. Een kennisverslag bevat hierdoor 
in de praktijk vaak weinig tot geen vertrouwelijke informatie. 

 De vertrouwelijkheid van privé-informatie (van bijvoorbeeld patiënten, 
cliënten, leerlingen, instellingen en professionals) kan gewaarborgd worden 
door het anonimiseren van namen van personen en/of 
bedrijven/instellingen en/of woon- en vestigingsplaatsen (vervangen door 
een tekencombinatie of een fictieve naam). Vergeet niet eventueel ook 
functietitels of vestigingsplaats te anonimiseren. 

 Gebruik bij het anonimiseren de ‘zoek- en vervangfunctie’ in Word om 
bijvoorbeeld namen van klanten/cliënten te vinden. Let er ook op dat je 
mogelijk typefouten hebt gemaakt of afkortingen in je publicatie hebt 
gebruikt, zoek daar ook op.  

 Het verwijderen van tekstdelen kan vooral toegepast worden indien het om 
een klein aantal vertrouwelijke gegevens gaat. Op de betreffende plaatsen 
komt dan een vermelding, dat de informatie vanwege vertrouwelijke aard 
verwijderd is bijvoorbeeld "### vanwege de vertrouwelijke aard verwijderd 
###". 

 Als je je afstudeerwerk geschikt maakt voor publicatie door gegevens te 
verwijderen of aan te passen moet je wel op het titelblad vermelden dat het 
om een bewerkte/voor publicatie geschikt gemaakte versie gaat.  

 Gebruik geen auteursrechtelijk beschermd materiaal waarvoor je geen 
toestemming hebt van de rechthebbende(n). Het gaat hierbij meestal om 
foto's en illustraties. Gebruik bij voorkeur rechten vrije afbeeldingen. 
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