FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UVA
Vastgesteld bij besluit nr. 2019-084871 van het College van Bestuur van 9 juli 2019.
Artikel 1 Definities
1.

Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen of nalaten van een student waardoor een
juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt.
Plagiaat is een vorm van fraude.

2.

Onder ernstige fraude, zoals bedoeld in artikel 7.12b, tweede lid, WHW, wordt in ieder geval
verstaan:
a. zich tijdens het tentamen uitgeven voor iemand anders;
b. zich tijdens het tentamen door iemand anders laten vertegenwoordigen;
c. zich voor het moment waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit (laten) stellen van
de opgaven van het desbetreffende tentamen;
d. fingeren en/of vervalsen van enquête- of interviewantwoorden of onderzoekgegevens;
e. frauderen tijdens of buiten de periode van inzage in een beoordeeld werkstuk/tentamen;
f. frauderen met tentamenresultaten;
g. zich schuldig maken aan ernstige vormen van plagiaat zoals bedoeld in het vierde lid van dit
artikel.

3.

Onder fraude wordt voorts in ieder geval verstaan:
a. tijdens het tentamen in het bezit zijn van hulpmiddelen waarvan de raadpleging niet
uitdrukkelijk is toegestaan;
b. tijdens het tentamen afkijken of, het binnen of buiten de tentamenruimte uitwisselen van
informatie.

4.

Onder ernstige vorm van plagiaat wordt in ieder geval verstaan:
a. het in aanzienlijke mate gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten,
gegevens of ideeën zonder bronvermelding;
b. het presenteren als eigen werk of eigen gedachten van de structuur dan wel het centrale
gedachtegoed uit bronnen van derden;
c. het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk;
d. het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal, software en programmacodes van
anderen zonder verwijzing en dit laten doorgaan voor eigen werk;
e. het indienen van werkstukken die (al dan niet tegen betaling) door iemand anders zijn
geschreven, waaronder werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling.

5.

Onder plagiaat wordt voorts in ieder geval verstaan:
a. het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of ideeën zonder
volledige en correcte bronvermelding;
b. het presenteren als eigen werk of eigen gedachten van de structuur dan wel het centrale
gedachtegoed uit bronnen van derden, zelfs indien een verwijzing naar andere auteurs is
opgenomen;
c. het niet duidelijk aangeven in de tekst, bijvoorbeeld via aanhalingstekens of een bepaalde
vormgeving, dat letterlijke of bijna letterlijke citaten in het werk werden overgenomen, zelfs
indien met een correcte bronvermelding;
d. het parafraseren van de inhoud van andermans teksten zonder voldoende bronverwijzingen;
e. het indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst voor opdrachten van
andere opleidingsonderdelen zonder correcte bronvermelding.

6.

Met examencommissie is bedoeld de examencommissie van de opleiding die verantwoordelijk
is voor het desbetreffende studieonderdeel waarbij de fraude is geconstateerd.

7.

Met tentamen is bedoeld een onderzoek per onderdeel naar de kennis, het inzicht en de
vaardigheden van de student, waaraan een beoordeling is verbonden. Hieronder zijn
(eind)werkstukken begrepen.

Artikel 2 Medeplichtigheid
1. Zowel aan de pleger als aan de medepleger van fraude en plagiaat kan een sanctie worden
opgelegd.
2. Indien het overnemen van werk van medestudenten gebeurt met toestemming en/of medewerking
van de medestudent is deze laatste medeplichtig aan plagiaat.
3. Wanneer in een gezamenlijk werkstuk door een van de auteurs plagiaat wordt gepleegd, zijn de
andere auteurs medeplichtig aan plagiaat, indien zij hadden kunnen of moeten weten dat de ander
plagiaat pleegde.
Artikel 3 Plagiaatdetectie
Bij de detectie van plagiaat in teksten kan gebruik worden gemaakt van elektronische
detectieprogramma’s. Met het aanleveren van de tekst geeft de student impliciet toestemming tot het
opnemen van de tekst in de database ten behoeve van plagiaatdetectie.
Artikel 4 Procedure
1.

Wanneer fraude en/of plagiaat wordt geconstateerd deelt de examinator dit terstond mee aan de
student en tevens schriftelijk aan de examencommissie onder overlegging van de schriftelijke
stukken en bevindingen.

2.

De examencommissie stelt de student binnen een termijn van 2 weken in de gelegenheid te
worden gehoord.

3.

De examencommissie stelt vast of er sprake is van fraude of plagiaat en deelt de student
schriftelijk haar besluit en de sancties conform het bepaalde in artikel 5 mede binnen een
termijn van 4 weken, onder vermelding van de beroepsmogelijkheid bij het College van beroep
voor de examens.

4.

Indien plagiaat wordt geconstateerd of vermoed in een bepaald werkstuk, kan de
examencommissie besluiten eerder door dezelfde student(en) ingeleverde werkstukken te
onderzoeken op plagiaat. De student is verplicht aan dit onderzoek mee te werken en kan
worden verplicht digitale versies van eerdere werkstukken aan te leveren.

5.

De opgelegde schriftelijke waarschuwing of sanctie wordt geregistreerd door de
examencommissie.

6.

Indien een examencommissie een sanctie oplegt aan een student die niet is ingeschreven bij de
opleiding informeert de betreffende examencommissie de examencommissie van de opleiding
van de UvA waar de student is ingeschreven.
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Artikel 5 Sancties bij fraude en plagiaat
1.

Nadat fraude of plagiaat is geconstateerd wordt door de examencommissie ten minste een
schriftelijke waarschuwing gegeven.

Fraude
2. Bij gedragingen zoals omschreven in artikel 1, derde lid, onder a en b volgt ongeldig verklaring
van het ingeleverde tentamen en uitsluiting van deelname aan de eerstkomende en eventueel
tweede tentamengelegenheid van het desbetreffende vak.
3.

Bij gedragingen zoals omschreven in artikel 1, tweede lid, onder a tot en met g volgt ongeldig
verklaring van het werk dat tot stand is gekomen met behulp van fraude en volledige uitsluiting
van deelname aan alle tentamens, examens of andere vormen van toetsing van de opleiding voor
een periode van maximaal 12 maanden. Indien de fraude betrekking heeft op een bachelor- dan
wel masterscriptie of ander eindwerkstuk worden de begeleidingswerkzaamheden van de
scriptiebegeleider(s) voor de duur van de sanctie opgeschort.

Plagiaat
4. Bij gedragingen zoals omschreven in artikel 1, vijfde lid, waarbij bepaalde gedeeltes uit
bestaande teksten zijn overgenomen maar de student nog wel eigen onderzoek heeft verricht,
volgt ongeldig verklaring van het ingeleverde werkstuk en uitsluiting van deelname aan het
tentamen van het desbetreffende vak dan wel volledige uitsluiting van deelname aan alle
tentamens, examens of andere vormen van toetsing van de opleiding voor een periode van
maximaal 6 maanden. Indien het werkstuk betrekking heeft op een bachelor- dan wel
masterscriptie worden de begeleidingswerkzaamheden van de scriptiebegeleider voor de duur
van deze periode opgeschort.
5.

Bij gedragingen zoals omschreven in artikel 1, vierde lid, waarbij het hele werkstuk dan wel
aanzienlijke delen daarvan, inclusief het als eigen werk gepresenteerde onderzoek, afkomstig is
van bestaand materiaal en elders gepubliceerd onderzoek dan wel literatuur, volgt ongeldig
verklaring van het ingeleverde werkstuk en uitsluiting van deelname aan het tentamen van het
desbetreffende vak dan wel volledige uitsluiting van deelname aan alle tentamens, examens of
andere vormen van toetsing van de opleiding voor een periode van maximaal 12 maanden.
Indien het werkstuk betrekking heeft op een bachelor- dan wel masterscriptie worden de
begeleidingswerkzaamheden van de scriptiebegeleider voor de duur van deze periode
opgeschort.

6.

Indien na onderzoek zoals bedoeld in artikel 4, vierde lid, blijkt dat eerder plagiaat is gepleegd
kan de examencommissie besluiten eerder behaalde resultaten van onderdelen waarbij plagiaat
is vastgesteld, ongeldig te verklaren.

7.

Bij ernstige fraude, daaronder begrepen een ernstige vorm van plagiaat, kan het College van
Bestuur op voorstel van de examencommissie de inschrijving van de betrokkene definitief
beëindigen, nadat de examencommissie de maximale sanctie heeft opgelegd.

8.

Bij gedragingen waarin deze regeling niet voorziet, kan de examencommissie afhankelijk van
de ernst van de gepleegde fraude een sanctie opleggen inhoudende ongeldig verklaring van het
ingeleverde tentamen, uitsluiting van het desbetreffende tentamen voor ten hoogste 12 maanden,
dan wel volledige uitsluiting van deelname aan alle tentamens, examens of andere vormen van
toetsing van de opleiding voor een periode van ten hoogste 12 maanden.

9.

De examencommissie verleent geen vrijstellingen op grond van elders behaalde resultaten,
behaald in de periode waarvoor de student, krachtens dit artikel, was uitgesloten van deelname
aan tentamens bij de opleiding.
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10. Indien de student staat ingeschreven voor meer dan een opleiding, dan treedt de
examencommissie in overleg met de examencommissies van de desbetreffende opleidingen
alvorens een sanctie toe te passen.
11. Indien de geconstateerde gedraging betrekking heeft op een module van het honoursprogramma
kan de examencommissie bepalen dat verdere deelname aan het honoursprogramma wordt
ontzegd.
Artikel 6 Sanctieverzwarende omstandigheid
Indien de student reeds eerder een schriftelijke waarschuwing of sanctie heeft gekregen in verband
met geconstateerde fraude dan wel plagiaat volgt volledige uitsluiting van deelname aan alle
tentamens, examens of andere vormen van toetsing van de opleiding voor een periode van
maximaal 12 maanden.
Artikel 7 Dringend advies de opleiding te verlaten
Bij recidive of in geval van ernstige fraude / ernstig plagiaat kan de examencommissie de student
naast een sanctie tevens het dringend advies geven de opleiding te verlaten.
Artikel 8 Inwerkingtreding, citeertitel
Deze regeling treedt, onder gelijktijdige intrekking van de ‘Regeling Fraude en Plagiaat Studenten
UvA 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010’, in werking op 1 september 2019 en kan worden
aangehaald als ‘Fraude en Plagiaat Regeling Studenten UvA 2019’.
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TOELICHTING FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA
Inspanningsverplichting opleiding
De opleiding dient zorg te dragen voor een goede voorlichting over de normen die gelden ten
aanzien van fraude en plagiaat voor studenten. Er zal dan ook vroeg in de opleiding aandacht moeten
worden besteed aan dit onderwerp, waarbij de nadruk dient te liggen op het uitgangspunt dat fraude
niet past binnen een wetenschappelijke opleiding. Voorts dient voldoende aandacht te worden
besteed binnen de opleiding aan het juist citeren en een juiste bronvermelding. Ook kan studenten
bijvoorbeeld gevraagd worden een verklaring van eigen werk te ondertekenen.
Definities
De regeling geldt voor alle studenten die aan de UvA studeren, dat wil zeggen ook voor
uitwisselingstudenten, extraneï, contractstudenten en bijvakstudenten.
Hoewel plagiaat kan worden aangemerkt als een vorm van fraude, zijn de twee begrippen
afzonderlijk benoemd. Dit vergemakkelijkt het geven van definities en het uitwerken van de
verschillende sancties.
Hulpmiddelen waarvan het gebruik niet is toegestaan zijn bijvoorbeeld een voorgeprogrammeerde
rekenmachine, mobiele telefoon, boeken, syllabi, aantekeningen etc. tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
Ook het gelegenheid geven om fraude te plegen kan worden gesanctioneerd. Bijvoorbeeld het tijdens
een digitale toets open laten staan van het computerscherm bij het (tussentijds) verlaten van de
werkplek.
De definitie in artikel 1 ziet vooral op (deel)tentamen- en examensituaties. Hieronder zijn ook alle
vormen van werkstukken, scripties, papers en essays begrepen. Indien de docent in de
voorbereidende fase van bijvoorbeeld een scriptie of paper plagiaat constateert, kan het in de rede
liggen dat de docent de student daarop aanspreekt en de student erop wijst dat in het geval de
ontwerptekst als definitieve tekst wordt ingeleverd er een probleem ontstaat. Een en ander is
afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Aan een derdejaars student kunnen bijvoorbeeld
hogere eisen worden gesteld dan een eerstejaars bachelorstudent waar het gaat om juiste
bronvermelding. Op grond van deze regeling kan ook een sanctie opgelegd worden bij plagiaat in
ontwerphoofdstukken en voorbereidende documenten voor een scriptie of een paper.
Het is van belang dat steeds volkomen duidelijk is welke examencommissie een kwestie behandelt.
Vooral bij keuzevakken kan dit tot problemen leiden. In de regeling is als uitgangspunt opgenomen
dat de examencommissie waaronder het betreffende onderwijs/onderdeel valt verantwoordelijk is.
Indien de student staat ingeschreven voor meer dan een opleiding bij de UvA, dan zal de
examencommissie in overleg moeten treden met de examencommissie van de desbetreffende
opleiding alvorens een sanctie toe te passen. Indien de examencommissie waaronder het betreffende
onderwijs/onderdeel valt van oordeel is dat het hier een ernstig geval van plagiaat of fraude betreft
dient deze examencommissie voor het opleggen van een sanctie in overleg te treden met de
examencommissie van de opleiding waar de student staat ingeschreven. Het is ook voor de
aantekening in het dossier van belang dat de examencommissie van de opleiding waarvoor de
student staat ingeschreven op de hoogte wordt gebracht van het fraudegeval.
In artikel 2 is aangeven dat naast de pleger ook de medepleger gesanctioneerd kan worden. De
‘pleger’ neemt het initiatief tot fraude, terwijl een ‘medepleger’ hier actief aan meedoet. Een
medeplichtige is bepaald gedrag dan wel het nalaten van bepaald gedrag te verwijten.
Procedure
In het geval er een vermoeden van fraude of plagiaat wordt geconstateerd deelt de examinator dit
terstond mee aan de examencommissie. Bij de examencommissie ligt vervolgens de
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verantwoordelijkheid voor de procedure. Met deze bepaling wordt voorkomen dat er een
onwenselijke onderhandelingsruimte ontstaat tussen de examinator en de student. Bovendien kan de
examencommissie beter waken over de vereiste zorgvuldigheid in de procedure, de rechtseenheid en
de rechtszekerheid van de student.
De opgelegde waarschuwingen en/of sancties worden vastgelegd en beheerd door de betreffende
examencommissie die de waarschuwing of sanctie heeft opgelegd.
Sancties
Ingevolge het bepaalde in artikel 7.12b, tweede lid, van de WHW geldt dat in geval van fraude en
plagiaat de examencommissie, gedurende een termijn van ten hoogste één jaar, de student kan
uitsluiten van het afleggen van één of meer door de examencommissie aan te wijzen tentamens en
examens van de opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het College van Bestuur bij
ernstige fraude op voorstel van de examencommissie de inschrijving van de betrokkene definitief
beëindigt. Bij de op te leggen sanctiemaatregel zal duidelijk aangegeven moeten worden voor welke
tentamens en eventueel examens van de opleiding de uitsluiting geldt. De examencommissie dient
eerst de maximale sanctie te hebben opgelegd alvorens tot het indienen van een voorstel tot
beëindigen van inschrijving aan het instellingsbestuur over kan worden gegaan.
In deze regeling is de mogelijkheid opgenomen om uitsluitend een schriftelijke waarschuwing te
geven bij lichte vormen van fraude. Hiermee is tegemoet gekomen aan de uitdrukkelijke wens van
examencommissies.
In deze regeling is voor het sanctiebeleid aansluiting gezocht bij de reeds bestaande praktijk van de
examencommissies en de uitspraken van het College van Beroep voor de Examens en het College
van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). Naar aanleiding van jurisprudentie van het CBHO is
in deze regeling gedefinieerd wanneer er sprake is van ernstige fraude dan wel ernstig plagiaat.
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