Script video Scriptie publiceren
Presentator in beeld
Je bent nu bezig met je scriptie. Straks, als je klaar bent, kan je ervoor kiezen je scriptie
online te publiceren in de database UvA scripties. Je kan er dan naar verwijzen, bijvoorbeeld
in je cv.
Screencast 1
UvA scripties bevat ongeveer 40.000 scripties van UvA studenten. Hier, en via Google
kunnen anderen je scriptie makkelijk terugvinden.
Presentator in beeld
Als je kiest voor publicatie, kan je scriptie open access worden gepubliceerd, dus voor
iedereen toegankelijk en te gebruiken. De UvA wil zoveel mogelijk onderzoek open
publiceren om kennis met de samenleving te delen. Maar dit kan pas als jij daarvoor
toestemming hebt gegeven. Jij hebt als maker immers het auteursrecht. Met die
toestemming geef je aan dat anderen je scriptie onder bepaalde voorwaarden kunnen
gebruiken en verspreiden.
Screencast 2
Die voorwaarden worden geregeld via Creative Commons licenties. Er zijn verschillende
soorten. Sommigen hebben striktere voorwaarden voor hergebruik dan anderen. Een veel
gebruikte licentie is ‘CC BY’. Maar als je commercieel gebruik wilt uitsluiten, kies dan de
licentie ‘CC BY, NON COMMERCIAL, SHARE ALIKE’.
Kies je geen Creative Commons licentie, dan mogen anderen jouw scriptie in UvA scripties
wel lezen en citeren, maar moeten ze jou om toestemming vragen voor verspreiding en
hergebruik.
Presentator in beeld
Als je open wilt publiceren moet je rekening houden met het juiste gebruik van
afbeeldingen.
Screencast 3
Vanwege het auteursrecht mag je niet zomaar afbeeldingen van anderen gebruiken, je hebt
toestemming nodig van de maker. Rechtenvrije plaatjes kan je wel altijd gebruiken, als je ze
maar juist citeert en dus de bron vermeldt.
Deze plaatjes kan je vinden via Pixabay of Google Afbeeldingen. Gebruik hiervoor het filter
Gebruiksrechten onder Tools. Hetzelfde geldt voor plaatjes die je betoog ondersteunen, die
mogen ook, zelfs als er auteursrecht op rust. Als je ze maar goed citeert. Maar een
afbeelding gebruiken die je tekst niet onderbouwt en bijvoorbeeld alleen dient ter
versiering, is niet toegestaan.
Kies bij twijfel een rechtenvrij plaatje of maak er zelf één, dan zit je altijd goed.

Presentator in beeld
Zorg er tenslotte voor dat je voorzichtig omgaat met persoonsgegevens en gevoelige
bedrijfsinformatie.
Screencast 4
Als je scriptie namen van personen die je hebt geïnterviewd of namen van proefpersonen
bevat, maak deze dan onherkenbaar en zorg ervoor dat de informatie niet herleidbaar is. Of
zorg voor toestemming van de betrokkenen. Doe hetzelfde bij gevoelige bedrijfsgegevens.
Presentator in beeld
De onderwerpen in dit filmpje komen terug in de Canvas vragenlijst die je net zag en die je
als je je definitieve versie inlevert, moet beantwoorden.
Screencast 4
Als je daarin hebt aangegeven dat je wilt publiceren, volgen nog enkele aanvullende vragen.
Zo wordt nog naar een korte samenvatting van je scriptie gevraagd. En ook kan je een
embargo periode voor publicatie aangeven, bijvoorbeeld als je je scriptie pas na één jaar
wilt publiceren. Bedrijven vragen dit soms als je gegevens van hen hebt gebruikt.
Presentator in beeld
Kies je er nú echter voor je scriptie niet te publiceren, dan kan dat later niet meer
teruggedraaid worden. Zorg er bij het schrijven van je scriptie dus voor dat je op tijd weet of
en hoe je je scriptie wilt publiceren. Je begeleider moet namelijk ook akkoord gaan met
publicatie.
Screencast 6
Als je eenmaal toestemming voor publicatie hebt gegeven, kan je deze altijd weer intrekken
via de website van UvA scripties. Maar bedenk wel: je scriptie kan in de tussentijd al op
andere plekken op het Internet terecht zijn gekomen. Een Creative Commons licentie kan
niet meer herroepen worden.
Presentator in beeld
Je weet nu dat je je scriptie open access kunt publiceren zodat de samenleving kennis kan
nemen van jouw onderzoek en het onderwijs aan de UvA. Je hebt gezien dat je daaraan
voorafgaand een paar dingen moet beslissen of regelen, wees daar op tijd bij.
Veel succes met je onderzoek en het schrijven van je scriptie!
Screenshot 7
Heb je nog vragen, mail het Auteursrecht Informatie Punt van de Universiteitsbibliotheek via
auteursrecht@uva.nl

