
 
Toestemmingsformulier tot beschikbaarstelling van een 
scriptie in de Radboud Scriptierepository 
 
 
De Radboud Universiteit Nijmegen (hierna de Radboud Universiteit) heeft een 
scriptierepository opgezet waarin de Radboud Universiteit scripties die door studenten in 
het kader van hun studie zijn geschreven opneemt en toegankelijk maakt voor derden. 
Hierdoor wordt het proces van creatie, verwerving en deling van kennis binnen het 
onderwijs mogelijk gemaakt en ondersteund.  
 
De in de scriptierepository opgenomen scripties zullen gedurende minimaal zeven jaar in 
de scriptierepository worden opgenomen en toegankelijk gemaakt voor potentiële 
gebruikers binnen en buiten de Radboud Universiteit. Om opname en beschikbaarstelling 
mogelijk te maken dient dit Toestemmingsformulier. 
 
Door opname en beschikbaarstelling in de scriptierepository wordt het auteursrecht niet 
overgedragen. Daarom kan de student zijn of haar toestemming tot het 
beschikbaarstellen van zijn afstudeerscriptie te allen tijde intrekken. 
 
 
Rechten en plichten student 
 
Naam: 
 
 
 
 
 
(hierna de student) verleent aan de Radboud Universiteit kosteloos de niet-exclusieve 
toestemming om zijn afstudeerscriptie getiteld: 
 
 
 
 
 
 
 
binnen de scriptierepository beschikbaar te stellen aan gebruikers binnen en buiten de 
Radboud Universiteit. Hierdoor mogen gebruikers de afstudeerscriptie geheel of 
gedeeltelijk kopiëren en bewerken. Gebruikers mogen dit alleen doen en de resultaten 
publiceren indien dit gebeurt voor eigen studie en/of onderwijs- en onderzoeksdoeleinden 
en onder de vermelding van de naam van de student en de vindplaats van de 
afstudeerscriptie. 
De toestemming om de afstudeerscriptie aan derden beschikbaar te stellen gaat in per de 
op dit formulier vermelde datum. 
  
De student geeft de Radboud Universiteit het recht de toegankelijkheid van de 
afstudeerscriptie te wijzigen en te beperken indien daar zwaarwegende redenen voor 
bestaan. 
 
De student verklaart dat de stagebiedende organisatie dan wel de opdrachtgever van de 
afstudeerscriptie geen bezwaar heeft tegen beschikbaarstelling van de afstudeerscriptie in 
de scriptierepository. 
 
Verder verklaart de student dat hij of zij toestemming heeft van de rechthebbende van 
materiaal dat de student niet zelf gemaakt heeft om dit materiaal als onderdeel van de 
afstudeerscriptie op te nemen in de scriptierepository en aan derden binnen en buiten de 
Radboud Universiteit beschikbaar te stellen. 
 
De student geeft de Radboud Universiteit het recht de afstudeerscriptie in de 
scriptierepository ter beschikking te stellen voor een periode van minimaal zeven jaar. 
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Rechten en plichten Radboud Universiteit 
 
De door de student verleende niet-exclusieve toestemming geeft de Radboud Universiteit 
het recht de afstudeerscriptie aan gebruikers binnen en buiten de Radboud Universiteit 
beschikbaar te stellen. 
De Radboud Universiteit mag de afstudeerscriptie, conform de reglementaire vereisten, 
voor een periode van minimaal zeven jaar opnemen in de scriptierepository. 
De Radboud Universiteit mag verder de afstudeerscriptie voor gebruikers binnen en 
buiten de Radboud Universiteit vrij toegankelijk maken voor een gebruiker van de 
scriptierepository en mag deze gebruiker toestemming geven om de afstudeerscriptie te 
kopiëren en te bewerken. Gebruikers mogen dit alleen doen en de resultaten publiceren 
indien dit gebeurt voor eigen studie en/of onderwijs- en onderzoeksdoeleinden en onder 
de vermelding van de naam van de student en de vindplaats van de afstudeerscriptie. 
De Radboud Universiteit zal ervoor zorgen dat vermeld wordt wie de schrijver is van de 
afstudeerscriptie waarbij zij tevens aangeeft dat bij gebruik van de afstudeerscriptie de 
herkomst hiervan duidelijk vermeld moet worden. De Radboud Universiteit zal duidelijk 
maken dat voor ieder commercieel gebruik van de afstudeerscriptie toestemming van de 
student nodig is. 
 
De Radboud Universiteit heeft het recht de toegankelijkheid van de afstudeerscriptie te 
wijzigen en te beperken indien daar zwaarwegende redenen voor bestaan. 
 
 
Rechten en plichten gebruiker 
 
Door dit Toestemmingsformulier mag een gebruiker van de scriptierepository de 
afstudeerscriptie geheel of gedeeltelijk kopiëren en/of geheel of gedeeltelijk bewerken. 
Gebruikers mogen dit alleen doen en de resultaten publiceren indien dit gebeurt voor 
eigen studie en/of onderwijs- en onderzoeksdoeleinden en onder de vermelding van de 
naam van de student en de vindplaats van de afstudeerscriptie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 
 
 
 
Naam student: 
 
 
 
Studentnummer: 
 
 
 
Faculteit: 
 
 
 
Opleiding:  
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