REGELING FRAUDE & PLAGIAAT BESTUURSKUNDE 2019-2020.
Vastgesteld door de Examencommissie Instituut Bestuurskunde, UL op 1 september 2019.
In de regeling ‘Fraude en Plagiaat Studenten Bestuurskunde’ staat wat het Instituut Bestuurskunde van
de Universiteit Leiden onder fraude en plagiaat verstaat en welke maatregelen getroffen kunnen
worden. Fraude en plagiaat vallen onder Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.

1. Wat is fraude?
In het algemeen wordt onder fraude verstaan: alle gevallen waarin door studenten wordt
gesuggereerd dat het gaat om eigen werk terwijl dat niet het geval is. Het gaat dan onder andere over
spieken, persoonsverwisseling, plagiaat, meeliften en het ‘verzinnen’ van onderzoeksgegevens.
Hierdoor is het vormen van een juist oordeel omtrent de kennis, inzicht en vaardigheden en de
prestaties van de student geheel of gedeeltelijk onmogelijk.
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; tijdens het tentamen afkijken of uitwisselen van
informatie.
b. Zich tijdens het tentamen uitgeven voor iemand anders.
c. Zich tijdens het tentamen door iemand anders laten vertegenwoordigen.
d. Zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit stellen
van de opgaven van het desbetreffende tentamen.
e. Het aanpassen, uitbreiden of veranderen van een examenonderdeel nadat het is ingeleverd
voor definitieve beoordeling.
f. Het fingeren van of sjoemelen met onderzoeksgegevens.
g. Het laten schrijven van werkstukken door iemand anders.
2. Wat is plagiaat?
Plagiaat is volgens de universitaire regeling van de UL: “het bedoeld of onbedoeld presenteren van
woorden, gedachten, analyses, redeneringen, afbeeldingen, technieken, computerprogramma’s enz.
die van een ander afkomstig zijn, als eigen werk”. De universitaire regeling rond plagiaat is te vinden
op: https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/plagiaat.
Het op een zorgvuldige en correcte wijze gebruiken van bronnen zijn vaardigheden die
vanzelfsprekend zijn in een academische leeromgeving. Bij plagiaat gaat het bijvoorbeeld om:
a. Het overnemen van andermans teksten, gegevens of ideeën zonder volledige en correcte
bronvermelding;
b. 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 een correcte bronvermelding is gebruikt;
c. Het parafraseren van (passages uit) het werk van anderen, zonder daarbij aan te geven dat
de gedachtegang door iemand anders is bedacht en zonder de vindplaats van de
gedachtegang aan te geven.
d. Het presenteren van ideeën, redeneringen of gedachten uit andermans werk zonder daarbij
aan te geven dat het de ideeën van iemand anders zijn;
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e. Het overnemen van afbeeldingen zonder bronvermelding;
f. Het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk; het
overnemen van (gedeelten van) tekst uit schriftelijke opdrachten van medestudenten.
Het plegen van plagiaat mag ook niet in conceptversies van teksten die worden ingeleverd.
Studenten mogen opdrachten of teksten, die al eerder zijn ingediend bij een ander onderdeel van de
opleiding Bestuurskunde, of bij een opleiding binnen of buiten de Universiteit Leiden, NIET opnieuw
indienen. Het overnemen van tekst uit eerder ingediende opdrachten wordt opgevat als een vorm van
zelfplagiaat.
Ook het indienen van werkstukken die verkregen zijn van een commerciële instelling of die (al dan niet
tegen betaling) door iemand anders zijn geschreven, is een vorm van fraude. Docenten melden
vermeende fraudegevallen altijd bij de examencommissie.

3. Controle op plagiaat via Turnitin
Het gebruik van plagiaatdetectiesoftware is een onderdeel van de Fraude- en plagiaatregeling. Alle
werkstukken die moeten worden beoordeeld, dienen met behulp van deze plagiaatdetectiesoftware
(Turnitin) op fraude en plagiaat te worden gecontroleerd.

4. De procedure voor de examencommissie bij fraude en plagiaat
Docenten melden vermeende fraudegevallen bij de examencommissie. De examencommissie
onderzoekt de melding, beslist over het vermeende fraudegeval en kan een student een sanctie
opleggen variërend van een berisping, of het ongeldig verklaren van het werk, tot aan uitsluiting van
de tentamens of examens. In hele ernstige gevallen van fraude kunnen studenten zelfs uitgesloten
worden van de opleiding.
De procedure is als volgt:
a. Bij een vermoeden van fraude en/of plagiaat deelt de examinator dit direct mee aan de
student en tevens schriftelijk aan de examencommissie onder overlegging van de schriftelijke
stukken en bevindingen.
b. Beoordeling van het werkstuk wordt opgeschort.
c. De examencommissie stelt de student binnen een termijn van 3 weken in de gelegenheid te
worden gehoord.
d. De examencommissie stelt vast of er sprake is van fraude of plagiaat en deelt de student
schriftelijk haar besluit en de sancties mede binnen een termijn van 3 weken, onder
vermelding van de beroepsmogelijkheid bij het College van beroep voor de examens (Zie:
Regels en Richtlijnen Examencommissie Bestuurskunde 2019-2020).
e. 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 zo’n onderzoek mee te werken en kan
worden verplicht digitale versies van eerdere werkstukken aan te leveren.
f. De opgelegde sancties worden vastgelegd in het studentendossier.
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