Informatie over Fraude en Plagiaat
voor studenten van de Faculteit der Bètawetenschappen
Amsterdam, augustus 2020
Beste student,
Deze brief krijg je van de Examencommissie van je studie. Het is de verantwoordelijkheid
van deze commissie om vast te stellen of een student voldoet aan de voorwaarden om een
diploma te verkrijgen.
De commissie kan echter alleen toetsen of jij, als student, aan deze voorwaarden voldoet
wanneer je werk door jouzelf is gemaakt. Het kopiëren van informatie van medestudenten,
andere wetenschappers, het internet en zelfs van jezelf, zonder dat je aangeeft waar de
informatie vandaan komt, is daarom niet toegestaan. Dit wordt plagiaat genoemd (zie ook
artikel 17 in bijlage 2).
Ook in geval van fraude kan de Examencommissie niet vaststellen of een student voldoet
aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma. Voorbeelden van fraude zijn: het
gebruik van hulpmiddelen die tijdens het tentamen niet expliciet zijn toegestaan, het
kopiëren van informatie van een andere student tijdens het tentamen of het aannemen van
de identiteit van iemand anders tijdens het tentamen (zie ook artikel 17 in bijlage 2).
Fraude en plagiaat zijn niet toegestaan!

Voor studenten is het niet altijd duidelijk wat er precies wordt bedoeld met fraude en plagiaat
en wat de gevolgen kunnen zijn voor hun studie. Vandaar deze informatiefolder.
In deze folder staan voorbeelden uit de praktijk (bijlage 1), de definities van fraude en
plagiaat (bijlage 2) en eventuele sancties (bijlage 2). Eén van de mildere sancties is dat je
werk ongeldig verklaard wordt. Maar je kunt ook worden uitgesloten van onderwijs. En
studenten waarbij een keer fraude of plagiaat is vastgesteld, komen niet meer in aanmerking
voor Cum Laude. Dat wil je toch niet!
Lees daarom de bijlages goed door. En lees ook de informatie over fraude bij Online
Proctoring te vinden via deze link.
Indien je nog vragen hebt, kun je hiervoor altijd terecht bij de examinator (docent) van je vak.

We wensen je een leerzame tijd aan de Faculteit der Bètawetenschappen.

Examencommissie Faculteit der Bètawetenschappen
Vrije Universiteit Amsterdam
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Bijlage 1: Voorbeelden gebaseerd op situaties uit de praktijk:


Als je informatie gebruikt uit andere bronnen, moet je dat vermelden. Dit geldt o.a. bij het
gebruik van:
Internet
Werk van andere studenten
Werk van jezelf
Figuren, foto’s of tabellen



Bij teksten die je letterlijk overneemt, moet je dit, naast de bronvermelding, duidelijk aangeven.
Bijvoorbeeld door het gebruik van aanhalingstekens (“….”). Echter, er wordt van je verwacht
dat je informatie kunt weergeven in je eigen woorden, dus wees zuinig met het letterlijk
overnemen van teksten.



Bovenstaande geldt ook voor teksten die je letterlijk vertaalt uit een andere taal.



Bij (programmeer) opdrachten moet je je eigen werk inleveren. Je mag dus geen stukken
overnemen uit het werk van jaargenoten, van oudere studenten of van internet.



Interviews moeten ook echt uitgevoerd zijn. Je mag ze dus niet zelf verzinnen, ook al is het
moeilijk om genoeg kandidaten te vinden.



Bij huiswerkopdrachten mag je de antwoorden niet letterlijk overschrijven van het
antwoordmodel.

 Als een tentamen met Online Proctoring wordt afgenomen, is het dragen van een koptelefoon
niet toegestaan.
 Het delen van informatie via WhatsApp (of andere manieren) tijdens een tentamen is niet
toegestaan.
 Het opzoeken van informatie op internet gedurende een tentamen is niet toegestaan.

Bijlage 2: Regels & Richtlijnen van de Examencommissie
N.B. Onderstaande artikelen komen uit de Regels en Richtlijnen van de
Examencommissie 2019-2020. Voor het studiejaar 2020-2021 gelden de Regels en Richtlijnen 20202021, die binnenkort gepubliceerd worden op deze website.
17. Fraude en plagiaat bij examens en tentamens
1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan ieder handelen of nalaten van een student waardoor
een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden, of die van een andere student, geheel
of gedeeltelijk onmogelijk wordt.
2. Als fraude wordt in ieder geval aangemerkt:
a. tijdens het tentamen in het bezit zijn van hulpmiddelen (voorgeprogrammeerde
rekenmachine, mobiele telefoon, boeken, syllabi, aantekeningen e.d.), waarvan de
raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan;
b. tijdens het tentamen afkijken of uitwisselen van informatie;
c. zich tijdens het tentamen uitgeven voor iemand anders;
d. zich tijdens het tentamen door iemand anders laten vertegenwoordigen;
e. zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit
stellen van de opgaven van het desbetreffende tentamen;
f. het aanpassen, uitbreiden of veranderen van een examenonderdeel nadat het is
ingeleverd voor definitieve beoordeling.
3. Als plagiaat wordt in ieder geval aangemerkt:
a. het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of ideeën
zonder volledige of correcte bronvermelding;
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b. het niet duidelijk aangeven in de tekst, bijvoorbeeld via aanhalingstekens of een bepaalde
vormgeving, dat tekst letterlijk aan werk van een andere auteur is ontleend, zelfs indien
een correcte bronvermelding is opgenomen;
c. het parafraseren van de inhoud van andermans teksten zonder voldoende
bronverwijzingen;
d. het indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare (delen van een) tekst
voor opdrachten van andere examenonderdelen;
e. het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk;
f. het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling of die (al
dan niet tegen betaling) door iemand anders zijn geschreven.
4. Bij de detectie van plagiaat in teksten kan gebruik worden gemaakt van electronische
detectieprogramma’s. Met het aanleveren van de tekst geeft de student impliciet toestemming tot
het opnemen van de tekst in de database van het desbetreffende detectieprogramma.
18. Procedure en Sancties
1. Indien de examinator vaststelt dan wel een grondig vermoeden heeft dat van fraude of plagiaat
sprake is, maakt hij hiervan onmiddellijk schriftelijk melding bij de examencommissie.
2. De examencommissie stelt de student schriftelijk in kennis van deze melding en nodigt de
student uit om te worden gehoord over de vermeende fraude of plagiaat en besluit op grond van
de stukken en zo mogelijk op de informatie die ingebracht is door de student tijdens de hoorzitting.
Van de examinator kan een nadere toelichting worden verlangd.
3. In geval de examencommissie tot de overtuiging is gekomen dat er sprake is van fraude of
plagiaat, wordt een sanctie opgelegd.
4. In geval van fraude of plagiaat kan de examencommissie met inachtneming van de beginselen
van rechtsgelijkheid en proportionaliteit, het tentamen of het werkstuk, waarop de fraude of
plagiaat betrekking heeft, het cijfer 0 toekennen of ongeldig verklaren en bovendien de student
uitsluiten van het eerstvolgende desbetreffende tentamen.
5. In geval van recidive of een ernstige vorm van fraude of plagiaat kan de examencommissie de
student uitsluiten van deelname aan een of meer aan te wijzen tentamens of examens voor
maximaal een jaar.
6. Wordt een zeer ernstige vorm van fraude of plagiaat vastgesteld, dan kan de examencommissie
(via het FB) aan het College van Bestuur voorstellen de inschrijving van de student definitief te
beëindigen.
7. Door de Examencommissie wordt geen vrijstelling verleend voor een tentamen dat, gedurende de
periode waarin de student is uitgesloten van het deelnemen aan tentamens, aan een
zusterfaculteit is afgelegd.
8. De student kan rechtstreeks beroep aantekenen tegen de beslissing van de examencommissie
bij het College van Beroep voor de Examens binnen zes weken na bekendmaking van de
beslissing.
9. In spoedeisende gevallen waarin deze regels en richtlijnen met betrekking tot fraude of plagiaat
niet voorzien, beslist de examencommissie, met inachtneming van de beginselen van een
behoorlijke procedure.
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