Meldformulier vermoeden van fraude of plagiaat
Cursuscoördinator:……………………………..

Telefoonnummer:………………….
E-mail: …………………………
Meldt hierbij een vermoeden van fraude of plagiaat betreffende:
Naam student:………………………………..

Studentnummer: …………………..

Opleiding student:…………………………………….
In de cursus:
Cursustitel: ……………………………………..

Cursuscode: ……………………….

Wat was de vorm van de toets?
 Tentamen
 Take home tentamen
 Individueel werkstuk
 Groepsopdracht
 Anders, namelijk
Betreft het een formeel toetsmoment (beoordeling telt mee voor eindresultaat)
 Ja, telt mee voor …… % van het eindcijfer
 Nee, het gaat om ...…..……..……………………………………..………………
Om welke vorm(en) van fraude/plagiaat gaat het?











het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen zoals encyclopedieën of digitale tijdschriften
zonder aanhalingstekens en verwijzing;
het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en verwijzing;
het overnemen van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften of encyclopedieën zonder
aanhalingstekens of verwijzing;
het opnemen van een vertaling van bovengenoemde teksten zonder aanhalingstekens en verwijzing;
het parafraseren van bovengenoemde teksten zonder verwijzing. Een parafrase mag nooit bestaan uit
louter vervangen van enkele woorden door synoniemen;
het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder verwijzing en zodoende laten
doorgaan voor eigen werk;
het overnemen van werk van andere studenten en dit laten doorgaan voor eigen werk. Indien dit gebeurt
met toestemming van de andere student is de laatste medeplichtig aan plagiaat;
ook 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;
het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling (zoals een internetsite
met uittreksels of papers) of die al dan niet tegen betaling door iemand anders zijn geschreven.
Anders, namelijk:
……………………………………..……………………………………..………………………………
……..……………………………………..……………………………………..…………………………

Op welke wijze is dit geconstateerd?
 Ephorus
 Anders, namelijk: ...…..……..……………………………………..………………
Indicatie omvang fraude/plagiaat
 Betreft bij benadering …. % van het gehele werkstuk
Graag bijvoegen:
 Cursushandleiding met beschrijving toetsing
 Ephorusrapport, of indien dit programma niet is gebruikt:
o Kopie werkstuk met markering betreffende passages
o Print/kopie van gebruikte bron met markering betreffende passages

