Publiceren bij projecten met vertrouwelijke informatie
Soms is - een deel van - het afstudeerwerk 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.

Afspraken tussen student, bedrijf en opleiding
Indien er sprake is van vertrouwelijke informatie is het belangrijk dat student, opleiding en
afstudeerbedrijf hier - in een vroeg stadium van het afstuderen - gezamenlijk afspraken over maken:
welke informatie kan gepubliceerd worden en welke informatie moet vertrouwelijk blijven.
Zeker op het moment dat begonnen wordt met het maken van het afstudeerverslag moet hier
duidelijkheid over zijn. Dan kan bijvoorbeeld de structuur van het verslag meteen zo ingericht worden
dat publicatie van het afstudeerwerk én geheimhouding van vertrouwelijke informatie op een juiste
manier samen kunnen gaan.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het verantwoord omgaan met vertrouwelijke informatie bij
publicatie van een afstudeerwerk. Hieronder enkele voorbeelden.
In een open gesprek hierover tussen student, opleiding en bedrijf kunnen echter nog andere geschikte
alternatieve vormen van publicatie naar voren komen.

Alternatieve vormen van publicatie
Er kan sprake zijn van verschillende vormen van vertrouwelijke informatie. Zo kan het bijvoorbeeld
gaan om (interne) adressen en telefoonnummers, gegevens over patiënten c.q. cliënten, financiële of
organisatorische gegevens of productinformatie. Verschillende soorten vertrouwelijke informatie
vragen soms om een verschillende aanpak bij publicatie.
Indien deze vertrouwelijke informatie essentieel voor het afstudeerverslag is, kan er voor een
alternatieve vorm van publicatie gekozen worden. Bij publicatie van een aangepast afstudeerwerk
wordt dan op de titelpagina aangegeven, dat het hier om een bewerkt verslag gaat. Hieronder enkele
voorbeelden.

Vertrouwelijke gegevens zo mogelijk niet opnemen

Het is altijd goed om eerst grondig te bekijken of opname van dit soort informatie in het
afstudeerverslag überhaupt wel nodig is!
Persoonlijke informatie als telefoonnummer of adres vormen geen onderdeel van het
afstudeerverslag. Indien gewenst voor het bedrijf, kan deze informatie als een apart inlegvel in
het verslag gevoegd worden.
Waarschijnlijk worden de begeleiders vanuit de opleiding in het afstudeerverslag genoemd. Maar
ook van hen worden geen persoonlijke gegevens opgenomen. En ook bijv. geen interne
telefoonnummers van de opleiding.

Verwijderen van tekstdelen

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

Vertrouwelijke gegevens in één bijlage, die niet gepubliceerd wordt
Gaat het om een grotere hoeveelheid vertrouwelijke gegevens, dan kunnen deze in een aparte
bijlage geplaatst worden. Bij publicatie wordt die bijlage niet opgenomen; in het verslag staat bij
de vermelding van de bijlage dat deze wegens vertrouwelijkheid niet beschikbaar is.

Anonimiseren
De naam en vestigingsplaats van het afstudeerbedrijf worden vervangen door een teken of
eventueel een andere naam.
Het kan zijn dat er naast gegevens van student, opleiding en bedrijf ook gegevens van een
vierde partij bij het afstudeerwerk betrokken zijn. De vertrouwelijkheid van privé-informatie van
patiënten en cliënten kan gewaarborgd worden door het anonimiseren van de namen en
woonplaatsen. Indien informatie eventueel toch nog ter herleiden zou zijn kan bij publicatie ook
de naam van de betreffende instelling geanonimiseerd worden.

Publiceren en vertrouwelijke informatie

Embargotermijn
Sommige informatie is slechts beperkte tijd vertrouwelijk en mag bijv. na het publiceren van een
jaarverslag of een patentaanvraag 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 de
publicatie.

Artikel voor een (branche)tijdschrift
Daarnaast is het vaak mogelijk om het afstudeerwerk te vertalen in een artikel voor bijv. een
vaktijdschrift of brancheportaal. Bij gebruik van de licence to publish van SURFfoundation behoudt
de student het recht om het artikel tegelijk ook in de eigen hogeschoolrepository te (laten)
plaatsen.

Kennisverslag

Naast of in plaats van het afstudeerverslag kan een kennisverslag gemaakt worden. 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.

Samenvattend
Er zijn verschillende mogelijkheden om verantwoord om te gaan met het publiceren van
afstudeerwerken waarbij ook sprake is van vertrouwelijke informatie. Hierboven zijn er enkele
genoemd. Deze alternatieven zijn natuurlijk ook nog onderling te combineren.
Vroegtijdige afspraken over het omgaan met vertrouwelijke informatie vergemakkelijken het
publiceren.
Het is belangrijk om bij de bespreking van de afstudeerstage of het -project, naast bovengenoemde
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 afspraken 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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