
Bijlage: Vertrouwelijkheidsaspecten van de masterproef 

Vertrouwelijkheidsaspecten kunnen contractueel bepaald zijn in onderzoekscontracten of vrijwaren de optie om 

een uitvindingsaanmelding te kunnen indienen n.a.v. resultaten die bekomen werden uit een masterproef. Zorg 

voor onderstaande vertrouwelijkheidsprocedures bij de masterproef is dan ook een goede praktijk. Toepassing 

ervan is enkel een verplichting indien de masterproef gerelateerd is aan onderzoek met contractuele 

vertrouwelijkheidsafspraken. Toepassing van de vertrouwelijkheidprocedures gedurende de uitvoering van de 

masterproef belet niet dat finaal publiekmaking van de masterproef beoogd wordt. Dit kan door prioriteit te 

geven aan octrooibescherming van valoriseerbare resultaten en door een embargo op het publiek maken niet 

langer te nemen dan strikt noodzakelijk (standaard geen embargo tenzij hier gegronde redenen toe zijn). 

# Actie  

1 Indienen onderwerpen in Plato [promotor/begeleider] 

• Geen vertrouwelijke informatie vermelden. 

• Aanvinken of de masterproef al of niet in samenwerking is met een bedrijf (indien in 

samenwerking met bedrijf wordt automatisch een embargo van 10 jaar ingesteld, dit is 

evenwel aanpasbaar, zie #8). 

2 Voorstelling van onderwerpen aan student(en) [promotor/begeleider] 

• Geen vertrouwelijke informatie meedelen aan student (dit kan vanaf #3). 

• Studenten attent maken op het document ‘FEA-modaliteiten masterproeven’. 

• Voor inkomende Erasmus-studenten is het af te raden om een onderwerp aan te bieden 

met vertrouwelijkheidsaspecten (aangezien het moeilijk is om te controleren of de 

masterproef niet publiek gemaakt wordt in de thuisuniversiteit).  

3 Opstartvergadering masterproef [promotor/begeleider/student] 

• Student vertrouwelijkheidsverklaring laten ondertekenen of een niet-confidentieel 

alternatief aanbieden (www.ugent.be/ea > voor studenten > masterproef > 

vertrouwelijkheidsverklaringen). 

• Promotor maakt vertrouwelijkheidsverklaring over aan FSA (die dit markeert in Plato). 

4 Begeleidingscommissie [promotor/begeleider] 

• Niet-UGent-medewerkers in de begeleidingscommissie ondertekenen de 

vertrouwelijkheidsverklaring (www.ugent.be/ea > voor studenten > masterproef > 

vertrouwelijkheidsverklaringen). 

• Vertrouwelijkheidsverklaring wordt door de promotor overgemaakt aan FSA (die dit 

markeert in Plato). 

• UGent-medewerkers worden door promotor duidelijk op de hoogte gebracht van het 

vertrouwelijk karakter. 

5 Uitvoeren van de masterproef [student] 

• Met respect voor de vertrouwelijkheid (geen mondelinge of schriftelijke mededelingen, 

tenzij het publieke informatie betreft of tenzij de promotor duidelijk heeft aangegeven dat 

de informatie niet vertrouwelijk is). 

• Weet dat studenten mee opgenomen kunnen worden op een UGent-uitvindingsaanmelding. 

6 Begeleiding van de masterproef [promotor/begeleider] 

• Bewaak vertrouwelijkheid die eventueel contractueel is afgesproken in de 

onderzoeksovereenkomst waarop de masterproefstudent tevens werkzaam is. 

• Overweeg een uitvindingsaanmelding om iets publiek te maken (www.techtransfer.ugent.be > 

support for academics). Je kan steeds ruggespraak houden met de business development 

managers van UGent en techtransfer-adviseurs. 

7 Tussentijdse verdediging [promotor/begeleider/student] 

• Vertrouwelijkheid resulteert in een ‘gesloten’ tussentijdse verdediging (alle aanwezigen zijn 

gebonden door vertrouwelijkheid, zie #3 en #4). 

8 Goedkeuring van titel en beoordelingscommissie en beslissen op embargo publiek maken 



[promotor/begeleider] 

• De titel is niet confidentieel en mag geen vertrouwelijke informatie omvatten. 

• In functie van de vertrouwelijkheidsaspecten (in welke mate wordt er confidentiële 

informatie opgenomen in de masterproef, in welke mate zijn contractuele bepalingen van 

toepassing, in welke mate is octrooibescherming genomen) stelt de promotor een eventuele 

embargodatum in of past deze aan in Plato. 

• Niet-UGent-medewerkers in de beoordelingscommissie ondertekenen de 

vertrouwelijkheidsverklaring (www.ugent.be/ea > voor studenten > masterproef > 

vertrouwelijkheidsverklaringen). 

• Vertrouwelijkheidsverklaring wordt door de promotor overgemaakt aan FSA (die dit 

markeert in Plato). 

9 Finaal document van de masterproef [student] 

• Indien beslist wordt door de promotor/begeleider dat de masterproef vertrouwelijk moet 

blijven (eventueel voor een bepaalde duur), worden de vertrouwelijkheidsaanduidingen 

mee opgenomen zoals aangegeven bij de richtlijnen ‘Vorm van de masterproef’. 

• Op het uit Plato gegenereerde titelblad van de masterproef worden automatisch 

vertrouwelijkheidsaanduidingen opgenomen. 

10 Pdf van masterproef opladen in Plato [student/promotor begeleider] 

• Student laadt pdf op in Plato, waarbij een eventueel embargo op het publiek maken reeds is 

ingesteld (zie #8) en waarbij de pdf gemarkeerd is als zijnde vertrouwelijk (zie #9). 

11 Hard copy voor beoordelingscommissie [student/promotor/begeleider] 

• Papieren versie is gemarkeerd als zijnde vertrouwelijk (zie #9) en wordt als dusdanig 

bewaard door juryleden/promotor/begeleider/student.  

12 Eindverdediging [promotor/begeleider] 

• Vertrouwelijkheid resulteert in een ‘gesloten’ verdediging (alle aanwezigen zijn gebonden 

door vertrouwelijkheid, zie #3, #4 en #8). 

13 Opnemen masterproef in digitale bibliotheek 

• Na deliberaties worden de masterproeven automatisch opgenomen in de digitale UGent-

bibliotheek [≥ 10/20 open voor UGent, ≥ 14/20 open access, tijdens een embargoperiode 

zijn masterproeven niet zichtbaar]. 

• In Plato is de pdf enkel toegankelijk voor de UGent-personeelsleden in de begeleidings- en 

beoordelingscommissie en voor FSA. 

 


