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Toestemmingsformulier voor opname en beschikbaarstelling afstudeerwerk1 
in de HvA Kennisbank/HBO Kennisbank 

De bibliotheek van de Hogeschool van Amsterdam (hierna de Hogeschool) heeft de HvA 
Kennisbank opgezet waarin de Hogeschool scripties/eindwerken die door studenten in het kader 
van hun studie zijn geschreven, toegankelijk maakt voor derden.  

Deze scripties zullen gedurende 7 jaar in de kennisbank beschikbaar zijn. Voor opname en 
beschikbaarstelling heeft de Hogeschool toestemming van de student nodig omdat het 
auteursrecht bij de student berust. 

De student kan zijn/haar toestemming tot het beschikbaar stellen van het afstudeerwerk op elk 
moment weer intrekken. Zie voor meer informatie de achterkant van dit formulier. 

 

Afstudeerwerk 

Naam student:    

Studentnummer:  

Faculteit:    

Opleiding:  

E-mailadres:   

Titel van het afstudeerwerk:  

 

Verklaring toestemming voor opname in de HvA Kennisbank / HBO Kennisbank 

Ondergetekende geeft met dit formulier wel/geen toestemming aan de Hogeschool van 
Amsterdam voor opname van het bovenstaand afstudeerwerk in een kennisbank.  

 A   Geen toestemming. Het afstudeerwerk mag niet in de HvA Kennisbank en de landelijke  
HBO Kennisbank worden opgenomen. 

 B   Het afstudeerwerk mag na een embargoperiode van ______ maanden worden 
opgenomen in de HvA Kennisbank (zie verder opties C en D).  

 C   Het afstudeerwerk mag opgenomen worden in de HvA Kennisbank en ingezien worden 
door studenten en medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam.  
Mijn opdrachtgever c.q. stagebiedende organisatie gaat hiermee akkoord. 

 D   Het afstudeerwerk mag openbaar gepubliceerd worden zowel in de HvA Kennisbank 
als de HBO Kennisbank en i daarmee vindbaar door zoekmachines.  
Mijn opdrachtgever c.q. stagebiedende organisatie gaat hiermee akkoord. 

 

Naam student 

 

Datum 

Handtekening 

 

                                                 
1 Of vergelijkbaar afstudeerproduct als bachelorthesis of multimediaproduct 

http://kennisbank.hva.nl/
http://kennisbank.hva.nl/
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Toelichting  

Rechten en plichten student 

De student verleent aan de Hogeschool toestemming om boven genoemde afstudeerscriptie op te 
nemen in de digitale kennisbank en om deze afstudeerscriptie beschikbaar te stellen aan 
gebruikers binnen, dan wel binnen en buiten de Hogeschool.  

Scripties die aangeboden worden via de HBO Kennisbank zijn publiek toegankelijk en mogen 
geheel of gedeeltelijk worden hergebruikt onder de voorwaarde dat de naam van de student en de 
vindplaats van de afstudeerscriptie worden vermeld.  

De student verklaart dat de stagebiedende organisatie dan wel de opdrachtgever van de 
afstudeerscriptie geen bezwaar heeft tegen opname en beschikbaarstelling van de 
afstudeerscriptie in een digitale kennisbank binnen de hogeschool (optie C) dan wel binnen en 
buiten de Hogeschool (optie D). In beide gevallen kan een embargotermijn worden vastgesteld 
(optie B) 

Verder verklaart de student dat hij/zij bij hergebruik van (beeld)materiaal van derden de 
auteursrechten heeft gerespecteerd.  

Rechten en plichten Hogeschool 

De student geeft de Hogeschool het recht de afstudeerscriptie op te nemen in de digitale 
kennisbank en ter beschikking te stellen voor een periode van minimaal 7 jaar. 

De door de student verleende toestemming geeft de Hogeschool het recht de afstudeerscriptie 
beschikbaar te stellen aan gebruikers: 

Optie C: uitsluitend binnen de Hogeschool van Amsterdam  

Optie D: binnen dan wel buiten de Hogeschool van Amsterdam (Open Access) via de HBO 
Kennisbank. 

De student geeft de Hogeschool het recht de toegankelijkheid van de afstudeerscriptie te wijzigen 
en te beperken indien daar zwaarwegende redenen voor bestaan. 

De Hogeschool van Amsterdam zal de publicatie van het afstudeerwerk ongedaan maken indien 
de student hierom vraagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


