Publiceren en vertrouwelijke informatie
Kennisdisseminatie door afstudeerwerk
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Door publicatie van afstudeerwerk kan zowel de student, de opleiding, de hogeschool als het
afstudeerbedrijf zich profileren naar de buitenwereld. De kennis, vergaard tijdens onderwijs, door
de maatschappij bekostigd, komt zo weer terug naar die maatschappij. Hogescholen delen kennis
met het hoger onderwijs en hebben een duidelijke functie in de kennisdeling met het bedrijfsleven
in de regio. Studenten delen hun verworven kennis met andere studenten, stellen hun kennis ter
beschikking aan het bedrijfsleven en profileren zich o.a. naar mogelijk toekomstige werkgevers.
Het afstudeerbedrijf werkt mee aan kennisdeling binnen de eigen branche en karakteriseert zich
als een bedrijf dat ruimte biedt voor stage- en afstudeerplaatsen. Het bedrijf krijgt door publicatie
van afstudeerwerken meer naamsbekendheid.
Er zijn dus veel goede redenen om een afstudeerwerk te publiceren.
Soms is (een deel van) het afstudeerwerk echter niet geschikt om (meteen) te publiceren.
Bijvoorbeeld omdat er sprake is van vertrouwelijke informatie van het afstudeerbedrijf of van
betrokken personen. Gelukkig zijn er verschillende alternatieven om de verworven kennis dan toch
te delen.
Bespreek in een vroeg stadium van het afstuderen met het afstudeerbedrijf en de opleiding welke
informatie gepubliceerd kan worden en welke informatie vertrouwelijk moet blijven. Op het
moment dat begonnen wordt met het afstudeerverslag, moet hier duidelijkheid over zijn. Zodat de
structuur van het verslag meteen zo ingericht kan worden, dat publicatie en geheimhouding van
vertrouwelijke informatie op een juiste manier samen kunnen gaan. Bij publicatie van een
aangepast afstudeerwerk kan op de titelpagina aangegeven worden, dat het hier om een bewerkt
verslag gaat.
Er zijn veel verschillende mogelijkheden voor het verantwoord omgaan met vertrouwelijke
informatie bij publicatie van een afstudeerwerk. Hieronder enkele voorbeelden.

Vertrouwelijke informatie van de student
Neem persoonlijke informatie als telefoonnummer of adres niet in op het afstudeerverslag. Indien
gewenst voor het bedrijf, kun je deze informatie als een apart inlegvel in het verslag toevoegen.
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Vertrouwelijke informatie van de opleiding
Waarschijnlijk worden je begeleiders vanuit de opleiding in het afstudeerverslag genoemd. Maar
ook van hen worden geen persoonlijke gegevens opgenomen. Ook bijv. HvA-telefoonnummers
behoren hier toe.

Vertrouwelijke informatie van het bedrijf
Met betrekking tot het afstudeerbedrijf kan er sprake zijn van verschillende vormen van
vertrouwelijke informatie. Het is goed om eerst te bekijken of opname van dit soort informatie in
het afstudeerverslag überhaupt wel nodig is.

1. Gegevens als telefoonnummers
Dit soort gegevens hoeft meestal niet in een afstudeerverslag opgenomen te worden. Indien deze
gegevens toch opgenomen worden, kan dit een aparte bijlage vormen. Bij publicatie wordt die
bijlage niet opgenomen; in het verslag staat bij de vermelding van de bijlage dat deze wegens
vertrouwelijkheid niet beschikbaar is.

2. Gegevens over patiënten, clienten etc.
Het kan zijn dat naast gegevens van student, opleiding en bedrijf er ook gegevens van een vierde
partij bij het afstudeerwerk betrokken zijn. Er zijn verschillende manieren om hier bij publicatie
mee om te gaan.
a. De vertrouwelijkheid van privé-informatie van patiënten en cliënten kan gewaarborgd worden
door het anonimiseren van de namen en woonplaatsen.
b. Indien informatie eventueel toch nog ter herleiden zou zijn kan bij publicatie ook de naam van
de betreffende instelling geanonimiseerd worden.
c. Indien er slechts weinig vertrouwelijke informatie in het verslag opgenomen is, kan deze in de
tekst weggelaten worden. Op de betreffende plaatsen komt dan een vermelding, dat de
informatie vanwege vertrouwelijke aard verwijderd is.
d. Ook kunnen deze gegevens in een apart hoofdstuk of een aparte bijlage opgenomen worden.
Bij publicatie wordt dit hoofdstuk c.q. deze bijlage niet opgenomen; in het verslag staat
vermeld dat deze tekst / bijlage wegens vertrouwelijkheid niet beschikbaar is.
e. Daarnaast is het vaak mogelijk om het afstudeerwerk te vertalen in een artikel voor bijv. een
vaktijdschrift of brancheportaal. Hierbij dient de student het eigen auteursrecht te behouden,
zodat het artikel ook vanuit de HvA-repository gepubliceerd kan worden.

3. Financiële en / of organisatorische gegevens
Voor afstudeerwerk met financieel en cijfermateriaal dat vertrouwelijk is en waarbij opname in het
afstudeerverslag nodig is, zijn er verschillende manieren om te publiceren.
a. Het anonimiseren van het bedrijf kan hierbij oplossing bieden.
b. Vaak zijn deze cijfers slechts beperkte tijd vertrouwelijk en mogen ze na bijv. het publiceren
van het jaarverslag van het bedrijf wèl gepubliceerd worden. Het is dan mogelijk het
afstudeerverslag te publiceren met inachtneming van een embargotermijn. De datum waarop
deze embargotermijn verloopt kan aangegeven worden op het toestemmingsformulier voor
publicatie.
c. Indien de opties a en b niet mogelijk zijn, kunnen deze gegevens in een apart hoofdstuk of een
aparte bijlage opgenomen worden. Bij publicatie wordt dit hoofdstuk c.q. deze bijlage niet
opgenomen; in het verslag staat vermeld dat deze tekst / bijlage wegens vertrouwelijkheid niet
beschikbaar is.
d. Daarnaast is het vaak mogelijk om het afstudeerwerk te vertalen in een artikel voor bijv. een
vaktijdschrift of brancheportaal. Hierbij dient de student het eigen auteursrecht te behouden,
zodat het artikel ook vanuit de HvA-repository gepubliceerd kan worden.

4. Productinformatie
Ook bij afstudeerverslagen met vertrouwelijke productinformatie zijn er meerdere mogelijkheden
voor publicatie.
a. Als het afstudeerverslag beschrijft hoe een product ontwikkeld is, kan concurrentiegevoelige
informatie in de tekst (indien er sprake is van een kleine hoeveelheid gevoelige informatie) of
in een bijlage opgenomen zijn. Bij publicatie worden deze weggelaten worden, met vermelding
dat deze informatie niet beschikbaar is wegens vertrouwelijkheid.
b. Indien het zo is, dat dit een groot deel van het verslag betreft, kan het beter zijn om het
verslag in zijn geheel pas te publiceren als het product op de markt gebracht is of als een
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c.

patentaanvraag o.i.d. in een voldoende gevorderd stadium is. Voor publicatie van het verslag
geldt dan een embargotermijn. De datum waarop deze embargotermijn verloopt kan
aangegeven worden op het toestemmingsformulier voor publicatie.
Soms is het mogelijk om het afstudeerwerk te vertalen in een artikel voor een vaktijdschrift of
brancheportaal. Hierbij dient de student het eigen auteursrecht te behouden, zodat het artikel
ook vanuit de HvA-repository gepubliceerd kan worden.

Het is belangrijk om bij de bespreking van de afstudeerstage of het project, naast boven
genoemde suggesties, ook een ‘open conditie’ aan te geven c.q. professionele ruimte te bieden om
invulling te geven aan kenniscirculatie. “Onder welke voorwaarden kan het afstudeerwerk of delen
hiervan beschikbaar gesteld worden voor publicatie?” Dit is een onderdeel van de stageafspraken
waarin student, bedrijf en opleiding samen bepalen welke mogelijkheden er voor publicatie zijn en
hoeveel ruimte er is. Dit stimuleert het bedrijf om mee te denken over kennisdisseminatie en
mogelijk zelf ook de vruchten hier van te plukken.
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