Publiceren op de HBO Kennisbank: Hoe ga je om met vertrouwelijke gegevens?
Er zijn verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat je scriptie toch, geheel of gedeeltelijk,
gepubliceerd kan worden wanneer het vertrouwelijke gegevens bevat. Onder vertrouwelijke
gegevens wordt o.a. verstaan: (interne) Adressen en telefoonnummers, gegevens over patiënten
c.q. cliënten, financiële of organisatorische gegevens of productinformatie.
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.
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 een telefoonnummer of een adres vormen geen onderdeel van het
afstudeerverslag. Indien gewenst voor het bedrijf, kan deze informatie als een apart inlegvel in het
verslag gevoegd worden.
Van begeleiders van de opleiding die in het afstudeerverslag genoemd worden, worden ook 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 te herleiden zou zijn kan bij publicatie ook de naam van de
betreffende instelling geanonimiseerd worden.
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 uploadformulier.

