Tips

Fraude, laat je er
niet toe verleiden

•	Studeer regelmatig en serieus.
•	Maak een studieplanning zodat je
op tijd je opdrachten af hebt.

•	Maak gebruik van de (werk)colleges
parafraseren en bron vermelden
zorgvuldig toe.
•	Oefen in het citeren en bekijk
voorbeelden in wetenschappelijke
teksten.
•	Vraag bij twijfel je docent om hulp.
•	Zorg dat je in groepsopdrachten goede
afspraken maakt over de taakverdeling
en wissel ook eens van rol, zodat je
bij een individuele opdracht in alle
taken geoefend bent.
•	Breng anderen niet in de verleiding.
•	 Maak gebruik van de online tips en
uitleg: tulib.tudelft.nl/publishing

Bedenk dat een onvoldoende kan
worden herkanst en dat om hulp
vragen lang niet zo erg is als
frauderen!
Voor advies kun je natuurlijk bij je docent
terecht, maar ook bij de studieadviseurs.
Maak een afspraak via het secretariaat
O&S CiTG (T 015 27 85742 of
E w.terhark@tudelft.nl).
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en oefententamens.

•	Pas de instructies over correct citeren,

Stress, tijdnood, een gemist college. Geen redenen om je te laten verleiden het niet
zo nauw te nemen met de regels. Je bent in een universitaire omgeving waarin je
wordt opgeleid tot een zelfstandig denkende ingenieur. Daarbij hoort een academische
werkhouding, waarbij je op je eigen kritische vermogen moet leren vertrouwen en op
je eigen prestaties moet worden beoordeeld. Bewust of onbewust frauderen past
daar niet bij.

Fraude –

een paar voorbeelden

Spieken
Het klassieke afkijken tijdens
tentamens, bij je buurman, met een
spiekbrief of electronisch; bij spieken is
het overtreden van de regel duidelijk.
Maak je er niet schuldig aan. Studeer
regelmatig en serieus, bekijk oefen
toetsen en stel vragen tijdens colleges.
Je komt dan goed voorbereid op het
tentamen en hebt zo’n noodgreep
helemaal niet nodig.

Parafraseren: in je eigen woorden de
inhoud van andermans tekst weergeven.
Geef een correcte bronvermelding.

Plagiaat
In de wetenschap bouw je altijd voort
op kennis van anderen. Je zult dus
vaak teksten gebruiken die door
anderen geschreven zijn. Het is echter
belangrijk dat duidelijk is welke
ideeën van een ander afkomstig zijn
en welke van jou. Eenvoudig gezegd
is plagiaat het overschrijven van
andermans werk en doen alsof het je
eigen werk is.
Onder bepaalde voorwaarden mag
je stukken uit een gepubliceerd artikel
van anderen rechtstreeks citeren: als
de teksten niet te lang zijn, het citaat
tussen aanhalingstekens staat en de
bron erbij wordt vermeld. Ideeën mag
je parafraseren als je voldoende eigen
woorden gebruikt en de bron
vermeldt.
De grens tussen citeren, parafraseren
en frauderen is lastig. Bovendien wordt
ook het slordig omgaan hiermee in een
academische omgeving opgevat als
fraude, want iedere student en docent
wordt geacht de regels op dit punt
precies te volgen. Bij de start van je
opleiding wordt aandacht besteed aan

manieren om bronnen te gebruiken
en ernaar te verwijzen. Op de
website tulib.tudelft.nl/publishing
vind je meer informatie over correct
citeren en parafraseren. Vraag ook
gerust je docent om hulp.

Citeren: Het letterlijk overnemen
van een tekstpassage, bijvoorbeeld
uit een artikel, een boek of van
internet. Vermeld de passage
tussen aanhalingstekens en
met correcte bronvermelding.

Meeliften
Omdat je regelmatig met groepswerk
te maken krijgt, kan het gebeuren dat
iemand te veel gebruik maakt van de
inzet van zijn of haar groepsgenoten.
Om te voorkomen dat er wordt
meegelift in een groep is het belangrijk
om goede afspraken en notulen te
maken. Vraag je docent tijdig om raad
als er problemen zijn in je groep en niet
iedereen een gelijke bijdrage levert.

Wat doen wij om fraude

Opsporen
Om fraude te voorkomen wordt er
gesurveilleerd tijdens tentamens. Er
wordt op gelet of je geen gebruik maakt
van spiekbriefjes e.d. en of je je
mobiele telefoon en andere hulp
middelen die niet zijn toegestaan, goed
hebt weggeborgen.
Door jou geschreven werkstukken
kunnen steeksproefgewijs of bij twijfel
door de docent met een plagiaat
scanner worden gecontroleerd op
overschrijven. En tijdens groeps
presentaties en discussies let een
docent op gelijke bijdragen en
meelift-gedrag.

te voorkomen?
Consequenties
Docenten melden vermeende
fraudegevallen bij de examen
commissie. De examencommissie
beslist over de vermeende fraude en
kan een straf opleggen die kan
variëren van een berisping, uitsluiting
van een of meer tentamens tot een
jaar uitsluiting van alle tentamens of
examens aan de TU Delft. In hele
ernstige gevallen van fraude kun je
zelfs van de universiteit worden
verwijderd.

