
Fraudebestrijding  

Tentamenfraude is onacceptabel. Als fraude wordt geconstateerd, wordt er daarom streng tegen 

opgetreden. 

 

Tentamenfraude 

 

Een student die tijdens een tentamen fraudeert, benadeelt haar of zijn medestudenten en de 

faculteit. Tentamenfraude gaat immers ten koste van de waarde van het diploma en kan daarom ook 

leiden tot imagoschade voor de faculteit. Door het toegenomen gebruik van smartphones en 

smartwatches is het risico op tentamenfraude toegenomen. Daarom gelden er tijdens een tentamen 

een aantal regels. Welke regels dat zijn, en welke sancties kunnen worden opgelegd als je hebt 

gefraudeerd, staat hieronder. Daar staat ook wat je kunt doen om fraude te voorkomen. Maar wat is 

volgens de faculteit eigenlijk fraude? 

 

Wat verstaat de faculteit onder fraude? 

De Regels en richtlijnen van de examencommissie omschrijven fraude als 

“ieder handelen of nalaten dat het op de juiste wijze vormen van een oordeel over iemands kennis, inzicht, 
vaardigheden, (beroeps)houding of reflectie geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt, waaronder in ieder 
geval:  
a. het tijdens een tentamen of praktische oefening voorhanden hebben van ongeoorloofde 
communicatieapparatuur of ongeoorloofde stukken; 
b. de aanwezigheid tijdens een tentamen of schriftelijke oefening van niet geoorloofde aantekeningen in 
het toegestane materiaal; 
c. het tijdens een tentamen of praktische oefening geheel of gedeeltelijk overnemen van antwoorden van 
een ander; 
d. het tijdens een tentamen of praktische oefening uitwisselen van informatie met een ander; 
e. het zich tijdens een tentamen of praktische oefening uitgeven voor een ander; 
f. plagiaat; 

Onder fraude wordt tevens verstaan het op oneigenlijke gronden toegang verkrijgen of pogen te verkrijgen 
tot het onderwijs of een deeltoets, praktische oefening of tentamen.” 

Hieronder vallen dus onder meer spieken, het geven van handsignalen, het aanbrengen van 

ongeoorloofde aantekeningen of coderingen in het materiaal dat je mag gebruiken, het gebruik van 

niet toegestaan materiaal, bijvoorbeeld smartphones of smartwatches, en het met behulp van een 

medestudent aanvullen van een antwoord terwijl je in de rij staat om je tentamen in te leveren. En 

ook het helpen van een medestudent in de rij, zodat die haar of zijn antwoord kan aanvullen. 

https://www.student.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/plagiaat-fre-nov19.pdf


 

Welke regels gelden er? 

 Alle schriftelijke tentamens worden pas uitgedeeld als je hebt plaatsgenomen. Om te zorgen 

dat dit niet ten koste gaat van de tijd die je hebt om het tentamen te maken, moet je er dus 

voor zorgen dat je op tijd aanwezig bent. Afhankelijk van het aantal deelnemers gaat de zaal 

10-15 minuten voor de aanvang van het tentamen open, zodat je kunt plaatsnemen. 

 Tentamens die in verschillende versies worden afgenomen, worden voorzien van gekleurde 

voorbladen, elk versie met een eigen kleur. 

 Of je gerechtigd bent aan het tentamen deel te nemen, wordt nauwgezet gecontroleerd. Die 

controle geldt natuurlijk ook voor je identiteitsbewijs. Het gaat dan om je echte 

identiteitsbewijs. Een foto op je smartphone of een kopie wordt niet geaccepteerd. 

 Uiteraard mag je alleen het toegestane materiaal op je tafel hebben. De surveillanten 

controleren dit bij iedereen. Zij kijken dan ook of er geen ongeoorloofde aantekeningen, 

onderstrepingen, coderingen en dergelijke in het materiaal voorkomen. 

 Elektronische communicatieapparatuur en gegevensdragers, zoals smartphones en 

smartwatches, zijn niet toegestaan. Je moet die dus uitschakelen, in je tas opbergen en de 

tas afsluiten. Ook hierop wordt door de surveillanten nauwgezet toegezien. 

 Je moet je jas en je tas naast je tafel leggen, zodat ze niet binnen handbereik zijn. Je mag ze 

dus niet aan of op de rugleuning van je stoel hangen. 

 Laatkomers worden tot drie kwartier na de vastgestelde aanvangstijd nog tot de 

tentamenzaal toegelaten. Daarom mag je het tentamen niet eerder beëindigen dan één uur 

na de vastgestelde aanvangstijd. 

 Moet je naar het toilet, dan moet je je vinger opsteken en wachten tot je toestemming hebt 

gekregen. Zorg ervoor dat je, voordat je je plaats verlaat, je werk hebt afgedekt, zodat je 

medestudenten je antwoorden niet kunnen zien. Uiteraard mag je geen elektronische 

communicatieapparatuur of (andere) gegevensdragers meenemen naar het toilet. 

Zie verder de Regels en richtlijnen bachelortentamens en -examens en de Regels en richtlijnen 

mastertentamens en -examens. De regels over fraude staan in hoofdstuk 6 van deze Regels en 

richtlijnen. Let er ook op dat voor fraude geen opzet nodig is. Dus ook als het niet je bedoeling was 

om te frauderen, maar je wel iets hebt gedaan wat niet mag of juist iets niet hebt gedaan wat je wel 

had moeten doen, heb je toch gefraudeerd. Het maakt ook niet uit of je daarvan voordeel hebt 

gehad of kon hebben. 

 

Wat zijn de sancties? 

Als de examinator of een surveillant ziet dat je fraudeert, zal zij of hij je daarop aanspreken. De 

examinator kan je ook vragen om spullen die je bij je hebt en die van belang kunnen zijn voor de 

beoordeling van de onregelmatigheid of fraude te geven. Je bent verplicht om aan zo’n verzoek 

gevolg te geven. Je spullen worden later weer aan je teruggegeven. Je mag het tentamen wel 

afmaken. Maar je werk zal pas worden beoordeeld nadat de examencommissie daarvoor 

toestemming heeft gegeven.  

https://www.student.universiteitleiden.nl/organisatie/reglementen/facultaire-en-opleidingsreglementen/facultaire-en-opleidingsreglementen/rechtsgeleerdheid/rechtsgeleerdheid-llm?cf=rechtsgeleerdheid&cd=rechtsgeleerdheid-llb#tab-2
https://www.student.universiteitleiden.nl/organisatie/reglementen/facultaire-en-opleidingsreglementen/facultaire-en-opleidingsreglementen/rechtsgeleerdheid/rechtsgeleerdheid-llm?cf=rechtsgeleerdheid&cd=rechtsgeleerdheid-llb#tab-2


Elk fraudegeval wordt gemeld bij de examencommissie. Die onderzoekt dan wat er is gebeurd en zal 

je ook een gelegenheid geven om te zeggen hoe jij het ziet. De examencommissie kan de uitslag van 

je tentamen ongeldig verklaren. Ze kan je ook uitsluiten van deelname aan het (her)tentamen en van 

deelname aan één of meer andere tentamens. Dat kan ze doen voor een heel jaar. Je kunt vakken en 

tentamens die je tijdens de termijn van uitsluiting ergens anders hebt gevolgd en behaald (en dus 

ook werkstukken, papers en scripties waarvoor je een voldoende hebt gehaald) op geen enkele 

manier bij de faculteit laten meetellen. Als de fraude ernstig is, kan de examencommissie het 

universiteitsbestuur vragen je inschrijving voor de opleiding definitief te beëindigen. 

Heb je gefraudeerd, dan wordt daarvan altijd een aantekening gemaakt in je elektronische 

persoonsdossier. En je kunt je opleiding niet meer met een ‘cum laude’ of ‘summa cum laude’ 

afronden. Volg je naast je reguliere studie een programma van de Honours Academy, dan wordt ook 

aan de examencommissie van de Honours Academy doorgegeven dat je hebt gefraudeerd. Je dient 

er dan dus terdege rekening mee te houden dat je geen diploma van de Honours Academy zult 

krijgen. 

 

Hoe kan ik fraude voorkomen? 

Dat is heel eenvoudig. Je hoeft niet meer te doen dan te zorgen dat je goed weet wat de regels en 

aanwijzingen zijn waaraan je je als student moet houden. Die regels een aanwijzingen staan voor een 

deel in de Regels en richtlijnen van de examencommissie. Maar bij bepaalde vakken kunnen er ook 

nog bijzondere regels gelden. Vanaf het begin van de opleiding wordt er bij verschillende vakken ook 

aandacht besteed aan wat fraude is en wat er wel of niet mag. Je moet zorgen dat je niets doet wat 

met de regels en aanwijzingen in strijd is. Als je toch nog niet zeker weet wat fraude is, dan moet je 

dat vragen aan de examinator (vakcoördinator). Dat je niet wist welke regels er golden, is voor de 

examencommissie nooit een reden om fraude door de vingers te zien. 

 


