
Plagiaat 

Plagiaat is een schending van de intellectuele eigendom van een ander en wordt beschouwd als 

een ernstig vergrijp. Als plagiaat wordt geconstateerd, wordt er daarom streng tegen 

opgetreden. Maar wat is plagiaat? Hoe kan worden vastgesteld of je hebt geplagieerd? Welke 

sancties kunnen worden opgelegd? En hoe kun je plagiaat voorkomen? 

 

 

Wat verstaat de faculteit onder plagiaat? 

De Regels en richtlijnen van de examencommissie verstaan onder plagiaat: 

“a. het gebruik maken dan wel 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 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 tekst voor opdrachten van 
andere onderwijseenheden;  
e. het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk;  
f. het indienen van werkstukken die al dan niet tegen betaling door een ander zijn geschreven.” 

Voor plagiaat is geen opzet vereist.  

 

Opsporing van plagiaat 

Eén van de methoden die de faculteit gebruikt om plagiaat op te sporen is het 

‘plagiaatdetectieprogramma’ van Turnitin. Bijvoorbeeld je bachelorscriptie en je masterscriptie, maar 

ook andere schrijfopdrachten, zoals onderzoeksvoorstellen, worden door dit programma 

gecontroleerd. Turnitin spoort overeenkomsten tussen jouw werk en andere bronnen op en laat zien 

wat je uit welke bron of bronnen hebt overgenomen. Zo helpt Turnitin de examinator om de vraag te 

beantwoorden of je je schuldig hebt gemaakt aan plagiaat.  

 

Wat zijn de sancties? 

Als de examinator in je werk plagiaat aantreft, meldt zij of hij dat bij de examencommissie. Die 

onderzoekt dan wat er is gebeurd en zal je ook de gelegenheid geven om een verklaring te geven. De 

examencommissie kijkt ook naar de aard van het plagiaat en naar hoeveel er is geplagieerd, en naar 

de andere omstandigheden van het geval. Daarna beslist zij over de sanctie die moet worden 

opgelegd. 

De sancties die de examencommissie kan opleggen zijn: 

a. het geven van een officiële waarschuwing; 

b. het ongeldig verklaren van het resultaat van de schriftelijke opdracht; 

c. het uitsluiten van deelname aan het tentamen voor het vak waarbij het plagiaat is geconstateerd;  

d. het uitsluiten van deelname aan een of meer andere tentamens. 



De uitsluiting van deelname aan een of meer tentamens kan gelden voor een heel jaar. Is het plagiaat 

ernstig, dan kan de examencommissie het College van Bestuur vragen je inschrijving voor de 

opleiding definitief te beëindigen. 

Heb je geplagieerd, 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 het Honours Academy, dan wordt ook 

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

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

 

Hoe kan ik plagiaat 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. Vanaf het begin van de opleiding wordt er 

bij verschillende vakken aandacht besteed aan wat plagiaat is en wat er wel of niet mag. Als je niet 

zeker weet of iets wel of niet mag, dan moet je dat vragen aan de examinator. Onbekendheid met de 

regels wordt door de examencommissie nooit als excuus geaccepteerd. 

Meer informatie over plagiaat, het citeren van (internet)bronnen en het voorkomen en bestrijden 

van plagiaat vind je hier 

Meer informatie over fraude in het algemeen vind je hier 

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

