
 Faculteit der Geesteswetenschappen – onderwijs- en studentzaken procedure Scriptierepositorium 

   1 

 Document Control 

Datum Auteur Versie Doorgevoerde 
wijzigingen 

8-9-
2014 

Ruhe/ 
vd 

zeeuw 

V09  

    
    

Inhoudsopgave 

Algemeen........................................................................................................................................ 1 

Scriptierepositorium ....................................................................................................................... 2 

 

Algemeen  
 

 

Het Scriptierepositorium heeft als doel de scripties van de Universiteit Leiden digitaal te archiveren. 
Scripties worden hierin zoveel mogelijk volledig openbaar gemaakt. Scripties in het Repositorium 
moeten gegarandeerd op plagiaat zijn gecontroleerd. Bij de controle van nieuw ingevoerde records 
moet een verklaring hieromtrent worden aangevinkt, alvorens het record zichtbaar wordt in het 
Repositorium. Deze controle wordt binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen uitgevoerd door 
de onderwijsadministratie. Hiervoor is schriftelijk bewijs van de scriptiebegeleider nodig, dat de 
onderhavige scriptie op plagiaat is gecontroleerd.  
 
Onderstaand stappenplan probeert inzichtelijk te maken welke stappen er genomen moeten worden 
om de scripties juist in het Scriptierepositorium te archiveren.  
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Scriptierepositorium 
 
Stappen 
 

1 Student levert definitieve versie in bij begeleider Student 

2 Begeleider beoordeelt scriptie inclusief plagiaatcontrole Begeleider 

3 Student uploadt scriptie in PDF  formaat in scriptierepositorium en levert getekend 
“Toestemmingsfomulier openbaarmaking” in bij de onderwijsadministratie 

Student 

4 Beoordelingsformulier inleveren bij de Onderwijsadministratie  Begeleider 

5 Onderwijsadministratie voert formele controle van het geüploade record in het 
scriptierepositorium uit 

Teamleider 
OA 

6 Onderwijsadministratie archiveert het papierwerk in het studentendossier OA 

 
Aandachtspunten 
Stap 2 

 Plagiaatcontrole kan bestaan uit de beoordeling van een plagiaatrapport bijvoorbeeld via 
SafeAssign of een handmatige check door begeleiders. 

Stap 3 

 De student kan in het scriptierepositorium inloggen via 
https://openaccess.leidenuniv.nl/ldap-login  

 Meer informatie over het gebruik van het scriptierepositorium kan de student hier: 
http://bibliotheek.leidenuniv.nl/onderwijs-
onderzoek/onderwijs/scriptierepositorium/scriptierepositorium.html vinden. 

 De student voert de metadata in. 

 De student loadt het bestand up en stelt de beschikbaarheid van de scriptie in (openbaar 
of onder embargo) conform uitkomst Toestemmingsformulier.  

 Student vinkt License to Deposit aan en drukt op Submit. 

 Student gebruikt het volgende formulier: 
http://www.hum.leidenuniv.nl/osz/studenten/formulieren.html  

 Er kan maar een versie van scriptie geüpload worden in het repositorium. Mocht de 
student de verkeerder versie geüpload hebben dan kan er door de 
onderwijsadministratie een verwijderingsverzoek gestuurd worden naar: 
scriptie@library.leidenuniv.nl 

Stap 4 

 In het beoordelingsformulier zijn de “Verklaring van plagiaatcontrole” en eventueel  
“Toestemming openbaarmaking” opgenomen  

 Gebruik in het geval van een Bachelor werkstuk het  Beoordelingsformulier bachelor 

eindwerkstuk Universiteit Leiden – Faculteit der Geesteswetenschappen:

Basisformulier - BA - 
DEF 20140206.docx

 
 

https://openaccess.leidenuniv.nl/ldap-login
http://bibliotheek.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/onderwijs/scriptierepositorium/scriptierepositorium.html
http://bibliotheek.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/onderwijs/scriptierepositorium/scriptierepositorium.html
http://www.hum.leidenuniv.nl/osz/studenten/formulieren.html
mailto:scriptie@library.leidenuniv.nl
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 Gebruik in het geval van een master Thesis het  Beoordelingsformulier masterscriptie 

Universiteit Leiden

Basisformulier - MA - 
DEF 20140206.docx

 

 Gebruik in het geval van een ResearchMaster Thesis het  Beoordelingsformulier scriptie 

researchmaster Universiteit Leiden

Basisformulier - ozMA 
- DEF 20140206.docx

 
 
Stap 5 

 Controlepersonen ontvangen op een functionele mailbox een attendering als er een nieuw 
record is geüpload. 

 Het gaat om een ‘quickscan’ van de metadata en de pdf.  
Aandachtspunten:  

- Studeert deze student inderdaad bij deze opleiding af? Of andersom: Heeft deze 
afstudeerder zijn scriptie geupload?  

- Zijn de metadata en het bestand conform de richtlijnen ingevoerd? 

- Uit uSis: Diplomadatum wordt ingevoerd. Binnen de faculteit der 
Geesteswetenschappen worden GEEN resultaten ingevoerd voor de scriptie! 

- Beschikbaarheid conform uitkomst Toestemmingsformulier ingevuld? Anders 
corrigeren. Let op Bachelor scripties zijn altijd onder embargo! 

- Verklaring van plagiaatcontrole aanwezig? Alleen dan kan het record worden 
goedgekeurd voor publicatie. 

 Als een record niet in orde is, kan dit ter correctie naar de student worden teruggezonden of 
door de controlepersoon zelf worden gecorrigeerd.  

Let op! 

 Na publicatie kan het record alleen nog worden bewerkt door de UBL-beheerders. Een 
aanvraag hiervoor kan gedaan worden via  scriptie@library.leidenuniv.nl  

 Het document zelf staat evt. (tijdelijk) onder embargo. In dat geval kunnen alleen de UBL-
beheerders erbij. 

 Scripties worden 10 jaar bewaard. Voor de langere termijn worden afspraken gemaakt met 
het e-Depot van de Koninklijke Bibliotheek. 

  
Stap 6  

 De volgende documenten moeten worden opgenomen in het studentendossier: 

- Toestemmingsfomulier openbaarmaking Student 

- Beoordelingsformulier inclusief Verklaring van plagiaatcontrole” en “Toestemming 
openbaarmaking” 

- Tentamenbriefje 
 

 
 

Documenten 

mailto:scriptie@library.leidenuniv.nl
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 Toestemmingsfomulier openbaarmaking Student 

 Beoordelingsformulier Tentamenbriefje 

 Scriptie 
 

 

 

 


