Toestemming voor publicatie
 Dit is een voorbeeld van de gepubliceerde versie van de toets
Gestart: 9 dec op 11:21

Vragenlijst
De Bibliotheek van de UvA streeft ernaar scripties waarvoor dat toegestaan is openbaar beschikbaar te
maken op de website Scripties Universiteit van Amsterdam
van de Nederlandse Universiteiten

(https://scripties.uba.uva.nl/) en Scripties

(http://scripties.ned.ub.rug.nl/) .

Door middel van onderstaande vragen wordt bepaald of publicatie toegestaan is en vragen we om je
toestemming. Publicatie heeft geen invloed op het auteursrecht, dat blijft bij jou als schrijver liggen. Je kunt
op een later moment altijd je toestemming tot publicatie intrekken via de Bibliotheek. Je scriptie wordt dan
verwijderd van de website.
Bij zwaarwegende redenen (zoals een inbreuk op auteursrechten) kan de bibliotheek publicatie van je
scriptie ongedaan maken.

Na het inleveren van de definitieve versie van je scriptie is het mogelijk een afzonderlijke
versie in te leveren die geschikt is voor publicatie. Ga voor onderstaande vragen uit van
deze publicatiegeschikte versie, tenzij de definitieve versie zelf al geschikt is.
Punten bij deze toetsvragen worden niet gebruikt als beoordeling, maar alleen om te
bepalen of je scriptie gepubliceerd mag worden.

Vraag 1

1 punten

Auteursrecht
In je scriptie dien je het auteursrecht van anderen te respecteren. Dit houdt onder andere
in dat je bronnen correct vermeldt en dat je bij (beeld)materiaal dat je niet zelf gemaakt
hebt toestemming hebt voor eventueel gebruik, bijvoorbeeld in de vorm van een Creative
Commons licentie.
Zie voor meer informatie het AuteursrechtInformatiePunt
(https://uba.uva.nl/studenten/auteursrecht/studenten.html) .

Ja, het auteursrecht wordt gerespecteerd in mijn scriptie
Nee, het auteursrecht wordt niet gerespecteerd in mijn scriptie (scriptie wordt niet gepubliceerd)

Vraag 2

1 punten

Persoons- en bedrijfsgegevens
Als er in je scriptie persoonsgegevens voorkomen of niet-openbare bedrijfsinformatie,
dan mag je deze alleen openbaar maken met expliciete toestemming van de betrokken
personen of bedrijven. Als persoonsgegevens geanonimiseerd zijn zodat ze niet meer
herleidbaar zijn, dan is toestemming niet noodzakelijk.
Soms geven bedrijven toestemming om bedrijfsgegevens na een bepaalde
embargoperiode openbaar te maken. Dit kun je op een later moment aangeven.
Mijn scriptie is vrij van persoons- en bedrijfsgegevens waarvoor geen toestemming voor
publicatie is
Mijn scriptie bevat persoons- of bedrijfsgegevens waarvoor geen toestemming voor publicatie is
(scriptie wordt niet gepubliceerd)

Vraag 3

1 punten

Toestemming voor publicatie
Geef je toestemming voor publicatie? Je kunt deze toestemming op een later moment
weer intrekken.
Zie scriptie publiceren
voor meer informatie.

(https://uba.uva.nl/studenten/scriptie-publiceren/scriptie.html)

Wanneer je toestemming hebt gegeven en publicatie toegestaan is (zie voorgaande
vragen), volgen later enkele aanvullende vragen en de mogelijkheid om een
publicatiegeschikte versie van je scriptie in te leveren.
Ja, ik geef toestemming voor publicatie
Nee, ik geef geen toestemming voor publicatie

Geen nieuwe gegevens om op te slaan. Laatst gecontroleerd om 11:22

Toets inleveren

Aanvullende vragen publiceren scriptie
 Dit is een voorbeeld van de gepubliceerde versie van de toets
Gestart: 9 dec op 11:23

Toetsinstructies
Nu je toestemming hebt gegeven voor publicatie, vragen we nog enkele aanvullende gegevens die nodig
zijn voor het publiceren van je scriptie.

Vraag 1

0 punten

Publicatietermijn
De bibliotheek wil je scriptie bij voorkeur voor onbepaalde tijd publiceren, maar het is ook
mogelijk je scriptie na 7 jaar automatisch uit het publicatiesysteem te laten verwijderen.
Ongeacht je keuze blijft het op elk moment mogelijk je toestemming in te trekken, waarna
je scriptie uit het publicatiesysteem verwijderd zal worden.
Ik geef toestemming voor publicatie voor onbepaalde tijd
Ik geef toestemming voor publicatie voor 7 jaar

Vraag 2

0 punten

Embargo
Is er een embargo op je scriptie van toepassing? Dit betekent dat je scriptie pas na een
bepaalde tijd na het inleveren gepubliceerd mag worden, bijvoorbeeld omdat er
gegevens van een bedrijf zijn gebruikt die pas op een later moment bekendgemaakt
mogen worden.
Het is mogelijk publicatie van je scriptie met maximaal 6 jaar uit te stellen.
Stel publicatie uit met

1 jaar

.

Je scriptie wordt niet gepubliceerd voordat deze is beoordeeld en goedgekeurd door je
begeleider.

Vraag 3

0 punten

Abstract
Vul hier een abstract (korte samenvatting) van je scriptie in. Deze zal bij de publicatie
beschikbaar worden gemaakt.
Na publicatie kan deze korte samenvatting niet meer aangepast worden, controleer
deze daarom goed.
Alleen tekst en eenvoudige opmaak wordt meegenomen, gebruik geen
beeldmateriaal.
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Vraag 4

0 punten

Licentie
Wil je anderen toestaan (delen van) je scriptie te verspreiden, te delen en/of bewerken?
Dit kan door het toepassen van een Creative Commons licentie op je scriptie.
De CC BY licentie wordt het meest gebruikt en staat naast lezen, delen en bewerken ook
commercieel gebruik toe. Je kunt ook kiezen voor een variant die commercieel gebruik
uitsluit. Zie voor meer informatie https://creativecommons.nl/uitleg/
(https://creativecommons.nl/uitleg/) . Welke licentie je ook kiest, je houdt zelf het
auteursrecht: je mag je eigen scriptie altijd hergebruiken, ook commercieel. Als je geen

Creative Commons licentie kiest dan mogen anderen jouw scriptie wel lezen en citeren,
maar moeten ze toestemming vragen voor verspreiden of hergebruik.
De bibliotheek kan op jouw verzoek je scriptie op een later moment van de website
verwijderen, maar omdat een CC-licentie niet kan worden ingetrokken, is het mogelijk dat
anderen je scriptie wel blijven verspreiden.
Creative Commons Naamsver

Vraag 5

0 punten

Publicatiegeschikte versie
In een volgende stap is het mogelijk een versie van je scriptie in te leveren die geschikt is
voor publicatie. Denk hierbij aan de eerder beantwoorde vragen over auteursrecht,
persoonsgegevens, gevoelige bedrijfsgegevens en contactgegevens van jezelf.
De definitieve versie van mijn scriptie is geschikt voor publicatie
Ik wil een afzonderlijke publicatiegeschikte versie van mijn scriptie inleveren

Geen nieuwe gegevens om op te slaan. Laatst gecontroleerd om 11:24

Toets inleveren

