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Aanleiding 
De aanleiding voor deze notitie is de constatering, dat het aantal plagiaatmeldingen de laatste tijd 
sterk is toegenomen, waardoor er behoefte bestaat de procedures rondom plagiaat nog eens te 
verhelderen. 
 
Inleiding 
In het kader van het universitaire project Fraude en plagiaat heeft het CvB een richtlijn 
uitgevaardigd, die de faculteiten (lees: de decaan) de opdracht geeft fraude- en plagiaatregels in 
de OER vast te leggen. Deze notitie handelt over één vorm van fraude, namelijk plagiaat. De WHW 
geeft geen definitie van plagiaat. Volgens van Dale is plagiaat het overnemen van stukken, 
gedachten, redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk. M.i.v. het 
studiejaar 2011-2012 is in de OER een niet-limitatieve opsomming opgenomen van wat onder 
(fraude en) plagiaat valt. 
 
Reglementen 
Van toepassing zijn de volgende artikelen van de WHW en de OERen van de bachelor- en de 
masteropleidingen:  
• Art. 7.12b lid 2 WHW: Indien een student of extraneus fraudeert, kan de examencommissie de 

betrokkene het recht ontnemen één of meer door de examencommissie aan te wijzen 
tentamens of examens af te leggen, gedurende een door de examencommissie te bepalen 
termijn van ten hoogste een jaar. Bij ernstige fraude kan het instellingsbestuur op voorstel van 
de examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief beëindigen. 

• Art. 5.14 (ba) -5.13 of 5.14 (ma) OER: Fraude en plagiaat is een handelen of nalaten van een 
student waardoor een juist oordeel over de toetsing onmogelijk wordt gemaakt. De door de 
examencommissie te nemen maatregelen variëren van in ieder geval een berisping en ongeldig 
verklaren van de toets1 tot en met verwijdering uit de cursus of zelfs alle vormen van toetsing 
gedurende maximaal een jaar. Bovendien kan de ex.cie het CvB bij zeer ernstige en/of 
herhaalde fraude het CvB voorstellen de inschrijving van de student te beëindigen. 

• Art. 6.2 OER: In geval van vastgestelde fraude komt de student niet meer in aanmerking voor 
het judicium cum laude. 

 
Processen 
Drie processen spelen een rol bij plagiaat: preventie, detectie en het sanctioneren. Vanuit het 
universitaire project fraude en plagiaat is de nadruk gelegd op de preventie. 

  
Preventie 
Het is belangrijk plagiaat te voorkomen. Studenten moeten vanaf het begin van de studie goed 
worden geïnformeerd over wat plagiaat is, waarom dit strijdig is met academische waarden en wat 
de sancties zijn die staan op plagiaat. Hier ligt een belangrijke taak voor het onderwijsinstituut en 
de examinator. 
 
Detectie 
Studenten moeten er op gewezen worden dat er actief gecontroleerd wordt op plagiaat. Het 
softwareprogramma SafeAssignment (SA) is geïnstalleerd in Studion. Het is de bedoeling dat 
teksten worden aangeleverd via Studion en er volgt dan automatisch een ‘plagiaatrapport’. Het al 
dan niet aanwezig zijn van plagiaat wordt niet bepaald door het SA-Rapport. Dit rapport geeft 
alleen aan of er overeenkomsten zijn gevonden met bijvoorbeeld internetpagina’s of andere 
werkstukken van studenten. Als de student in zijn werkstuk verwijst naar de betreffende passages, 
dan is er geen sprake van plagiaat. Wel is het in een dergelijk geval mogelijk, dat de student niet 
voldaan heeft aan zijn inspanningsverplichtingen, bijvoorbeeld wanneer hij grote delen tekst heeft 
gekopieerd van internet. 

  
 Sanctioneren 

1 Onder toets wordt verstaan: het tentamen, het werkstuk etc. 
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De examencommissie kan sancties opleggen. Algemene rechtsbeginselen als rechtsgelijkheid en 
proportionaliteit dienen daarbij in acht genomen te worden. Bij een eerste overtreding krijgt de 
student in ieder geval een berisping, die in OSIRIS wordt aangetekend én wordt de toets ongeldig 
verklaard én komt de student niet meer in aanmerking voor het judicium cum laude. Afhankelijk 
van de zwaarte van de overtreding kan de examencommissie de student tevens verwijderen uit de 
cursus of volledig uitsluiten van deelname aan alle onderwijs (inclusief toetsen) voor een periode 
van 12 maanden. Deze laatste zware straf moet in ieder geval opgelegd worden i.g.v. recidive, in 
welk geval de student eveneens het advies krijgt de opleiding te verlaten. Bij zeer ernstige en/of 
herhaalde fraude kan de examencommissie het CvB voorstellen de inschrijving van de student te 
beëindigen. 
 
Rolverdeling 
Drie groepen betrokkenen spelen een rol bij bovenstaande processen: de opleiding, de examinator 
(docent, cursuscoördinator) en de examencommissie. 
 
De opleiding 
De opleiding speelt een belangrijke rol bij de preventie. Zij dient cursuscoördinatoren, docenten, 
tutoren en studenten goed te informeren over de regelgeving omtrent plagiaat, het belang van die 
regelgeving en vooral hoe plagiaat voorkomen kan worden.  

 
De examinator 
Deze doet aan preventie, maar heeft ook een rol bij het proces van detectie. Als een examinator 
plagiaat vermoedt, dient deze een aantal stappen te doorlopen alvorens dit vermoeden te melden 
bij de examencommissie:  
1. Vastgesteld dient te worden of er sprake is van een redelijk vermoeden van plagiaat; 
2. Een matching in een SafeAssignments Report betekent niet noodzakelijkerwijs dat er sprake is 

van plagiaat. Er is namelijk ook matching als de student wel verwijst naar een bron. Soms 
geeft een SA-Report zelfs treffers aan op basis van toeval. Daarom moet een examinator niet 
alleen uitgaan van het SA-Report, maar altijd zelf vaststellen of er sprake is van plagiaat; 

3. Mocht er bij de examinator inderdaad een redelijk vermoeden zijn van plagiaat, dan deelt deze 
dat schriftelijk of per emailbericht mee aan de student en de examencommissie. De 
examencommissie stelt het op prijs als de examinator de student in de gelegenheid stelt om 
schriftelijk te reageren op zijn vermoeden, alvorens de examinator de melding bij de 
examencommissie doet. De praktijk wijst uit, dat hier een filterende werking van uitgaat. 

4. Als de examinator besluit tot aanmelding van het vermoeden van plagiaat bij de 
examencommissie, dient deze alle benodigde bewijsstukken (het werkstuk, de bron waarop is 
aangegeven welke stukken geplagieerd zijn, het SA-Report, de schriftelijke reactie van de 
student, alsmede zijn eigen bevindingen) daarbij aan te leveren. Alleen zo kan de 
examencommissie beoordelen of er sprake is van plagiaat. 

5. Van de examinator mag verwacht worden, dat deze de inhoudelijke kennis beschikbaar stelt 
die nodig is om de beschuldiging van plagiaat te onderbouwen. 

6. Mocht een plagiaatkwestie uitmonden in een zaak bij het College van beroep voor de examens, 
dan mag de examencommissie verwachten, dat de examinator mee gaat als inhoudelijk 
deskundige. De ervaring wijst uit, dat de examinator belangrijke aanvullende informatie kan 
geven bij een beroep. 

 
De examencommissie 
De examencommissie is verantwoordelijk voor de beoordeling of er daadwerkelijk sprake is van 
plagiaat (waarbij de student het recht heeft te worden gehoord), voor het opleggen van sancties en 
is verweerder bij een eventueel vervolg bij het College van beroep voor de examens. 
 
Aanbevelingen 
Bovenstaande leidt tot de volgende aanbevelingen om de examencommissies hun werk optimaal te 
laten doen. De opleiding dient een belangrijke rol te spelen bij het preventieproces, waarbij de 
nadruk ligt op het goed informeren van de examinatoren en de studenten. De examinatoren dienen 
goed doordrongen te zijn van hun taken in het kader van de preventie en de detectie. 

 2 


