
 

 

GEHEIMHOUDINGSVERKLARING 
 
 

van: (naam student) 
 
 

bij het bedrijf: (naam bedrijf) 
 

1. HBO-ICT / HvA verbindt zich door ondertekening van deze verklaring informatie met betrekking tot door het 

bedrijf verstrekte gegevens en uit onderzoek verkregen resultaten waarvan in het kader van bovengenoemde 

stage kennis wordt genomen en waarvan bekend is of redelijkerwijs begrepen kan worden dat dit voor het 

bedrijf als geheim of vertrouwelijk wordt beschouwd, als vertrouwelijk te behandelen. 

2. Tevens geldt deze geheimhoudingsverplichting voor de werknemers van HBO-ICT, alsmede voor anderen die 

op enigerlei wijze uit hoofde van hun functie toegang hebben of kennis nemen van bedoelde informatie. 
 
 

Voor HBO-ICT / HvA 
 
Voorzitter afstudeercommissie of vertegenwoordiger stagebureau,  

mede namens assessoren: 

 
 
Naam:                  (handtekening) 

 

Datum:  Plaats:      

 

Namens het stagebedrijf: 

 

 

Naam:       (handtekening) 

 

Functie:   

 

Datum:    Plaats:   

 

Student/afstudeerder: 
 
 
 
Naam:               (handtekening) 

 

Datum:  Plaats:      
 

De ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring wordt door de student geüpload naar het OnStage-

dossier van de student. 

  



 

 

Regeling vertrouwelijkheid stage 
 

Dit lemma beschrijft hoe HBO-ICT / HvA vertrouwelijkheid regelt rondom de stage. Uitgangspunt is dat de 

student deze regeling bespreekt met het bedrijf voordat de uitvoering van de stage start, dus tijdens de 

sollicitatieprocedure. Indien het bedrijf niet akkoord kan gaan met deze regeling voor vertrouwelijkheid, 

kan de stage mogelijk geen doorgang vinden. 

 
 

1. stagemateriaal 
 

In alle gevallen wordt het stagemateriaal (onderzoeksrapport en portfolio) digitaal ingeleverd. 

Voordat de uitvoering van de stage begint bespreekt de student met het bedrijf of er sprake zal zijn van 

vertrouwelijke informatie in het stagemateriaal. 

Indien er sprake is van vertrouwelijke informatie dan is een door het bedrijf en HBO-ICT HvA opgestelde 

geheimhoudingsverklaring van toepassing. HBO-ICT medewerkers, extern deskundigen van HBO-ICT en 

studenten conformeren zich aan deze verklaring en de overeengekomen geheimhoudingsverplichting. 

 

Indien het stagemateriaal vertrouwelijk is: 
 

1. wordt een exemplaar digitaal gearchiveerd in OnStage en alleen op vertrouwelijke basis ontsloten 

indien de opleiding moet voldoen aan een wettelijke verantwoordingsplicht, bijv. een accreditatie; 

2. attendeert de student alle betrokkenen op deze verantwoordelijkheid bij het stageassessment. 
 
 

2. Opslag vertrouwelijke gegevens 
 

Vertrouwelijk stagemateriaal: 
 

1. wordt 7 jaar bewaard, de infrastructuur garandeert deze termijn; 
2. worden gedurende de bewaartermijn op veilige wijze bewaard uitsluitend toegankelijk voor 

daartoe door HBO-ICT aangewezen beheerders; 

3. geen enkel ander gebruik dan hiervoor bedoeld en beschreven zal door HBO-ICT / HvA  worden 

toegestaan. 

 

3. Formulier 

 

Het formulier dat aan deze regeling is gekoppeld is genaamd ‘Geheimhoudingsverklaring’, zie de eerste pagina. De 

ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring wordt door de student geüpload naar het OnStage-dossier 

van de student. 


