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Het scriptierepositorium is het online archief dat scripties van opleidingen van de Universiteit Leiden 
eenvoudig doorzoekbaar en desgewenst openbaar beschikbaar maakt. Voor meer informatie zie de 
website van Bestuurskunde over afstuderen en scriptierepositorium. MSc-scripties in het repositorium 
zijn in beginsel openbaar tenzij student of docent goede redenen zien om de scriptie (tijdelijk) 
vertrouwelijk te laten zijn.  
 
Plagiaatverklaring 
Hierbij verklaar ik dat ik dezelfde digitale versie van mijn Masterscriptie naar het OSC heb gestuurd als 
dat ik bij de docent heb ingeleverd voor plagiaatcontrole. 
 
Repositoriumverklaring 
MSc-scripties in het repositorium zijn in beginsel openbaar tenzij student of docent goede redenen 
zien om de scriptie (tijdelijk) vertrouwelijk te laten zijn. Dan dit hierna aangeven. 
 
 Deze scriptie mag niet via het repositorium openbaar gemaakt worden. 
 Deze scriptie mag pas vanaf __-__-20__ via het repositorium openbaar gemaakt worden. 

 
De reden van embargo is: ______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________  

 
Geef voor publicatie een samenvatting van maximaal 50 woorden 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Datum:      Plaats:  
 
Naam student:     Handtekening student    
   
 

NB Als de scriptie openbaar beschikbaar komt: wees voorzichtig met het opnemen van adresgegevens 
of andere persoonlijke informatie. 

 


