
Ik ben betrokken bij een melding van mogelijke fraude – hoe nu verder? 
Examencommissie CiTG 
 
Fraude 
Meer informatie over fraude kun je vinden in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie CiTG (Artikel 7A). Daarnaast kun je 
op het TUD-studentenportal informatie vinden onder het kopje rechtspositie en daarnaast op de pagina van de TU Library. Fraude 
wordt altijd zeer zorgvuldig onderzocht. Afhankelijk van diverse factoren kan het onderzoek hiernaar in sommige gevallen tot wel 
enkele maanden duren. In dit document proberen wij je een globaal overzicht en tijdspad te geven. Zo weet jij hoe het proces 
verloopt, wat je kunt verwachten en op welk moment. 

Fraude hangt niet altijd samen met intentie, maar kan bewust of onbewust gebeuren. Bijvoorbeeld door slordigheid of 
onwetendheid. Daarnaast is fraude ook niet afhankelijk van het resultaat van een poging tot fraude. Ook als je een onvoldoende 
hebt gehaald, of bijvoorbeeld helemaal niets hebt gehad aan een spiekbriefje, kun je schuldig worden bevonden aan fraude. 
Fraude kan grote gevolgen hebben voor alle studenten in het betreffende tentamen, bijvoorbeeld als de Examencommissie zich 
genoodzaakt ziet het gehele tentamen ongeldig te verklaren.  

Melding van onregelmatigheid – tot 4 weken na datum tentamen (vanwege nakijktermijn en onderzoek) 
Een docent of surveillant heeft een onregelmatigheid gevonden bij bijvoorbeeld een tentamen, tentamenuitwerking of rapport waar 
jij bij betrokken bent. De docent van het betreffende vak doet hiervan een melding aan de examencommissie. De docent of de 
examencommissie heeft je hiervan inmiddels op de hoogte gesteld. Een onregelmatigheid kan duiden op fraude. Het is aan de 
examencommissie (van de opleiding waarvoor jij staat ingeschreven) om als onafhankelijk orgaan uit te zoeken of er inderdaad 
fraude vastgesteld kan worden en hiervoor een sanctie op te leggen. Het tentamen wordt niet beoordeeld, totdat de 
examencommissie een beslissing heeft genomen. 
 
Onderzoek examencommissie – t/m ca. 2 weken vanaf ontvangst melding onregelmatigheid 
Als de Examencommissie een melding ontvangt start zij een verkennend onderzoek. Heeft de Commissie alle informatie die zij 
nodig heeft? Zijn er nog vragen die aan de docent kunnen worden gesteld om iets te verduidelijken? Heeft de Commissie alle 
gegevens en uitwerkingen? Moeten er beelden worden bekeken? Is er sprake van mogelijke fraude of een andere 
onregelmatigheid? In dat laatste geval hoeft de Examencommissie niet altijd een fraudeonderzoek voort te zetten.  
Bijvoorbeeld als blijkt dat een student zich niet aan de regels van het vak en/of het tentamen heeft gehouden.  
 
Hoe kan ik mijn kant van het verhaal vertellen? – tot ca. 1 week na afronding eerste onderzoek examencommissie 
Als de Examencommissie een goed overzicht heeft van de casus en het onderzoek naar fraude voortzet, zal zij je per e-mail vragen 
om binnen redelijke termijn een schriftelijke zienswijze toe te sturen. Hierin kun jij je verhaal kwijt over wat er is gebeurd en een 
verklaring geven over de gemelde onregelmatigheid. Je kunt ook relevante stukken toesturen. Vervolgens wordt per betrokken 
student een mondelinge hoorzitting gepland met een afvaardiging van de Examencommissie.  

Hoorzitting  – 1 – 4 weken na ontvangst zienswijze betrokken studenten 
Van de Examencommissie zullen er in het algemeen 2 leden en 2 leden van de ambtelijke staf aanwezig zijn. Voorafgaand aan de 
hoorzitting zal jou om toestemming worden gevraagd om de zitting op te nemen. Dit vanwege de verslaglegging en als referentie 
mocht er een beroepszaak volgen. Zodra een zaak volledig is afgehandeld, zullen de opnamen worden verwijderd. Tijdens de 
hoorzitting kun je je schriftelijke zienswijze eventueel aanvullen. De Examencommissie zal jou aanvullende vragen stellen, maar 
ook jouw mogelijke vragen beantwoorden. 

Besluit - 1-4 weken na hoorzitting 
De Examencommissie zal zich direct na de hoorzitting al beraden en indien mogelijk een besluit nemen. In sommige gevallen zal de 
Commissie aanvullende stukken van een betrokken student afwachten. Het is mogelijk dat de Examencommissie ook nog vragen 
heeft aan de docent of verder onderzoek wil doen. De Commissie zal proberen je informeel per e-mail alvast te informeren over 
het besluit. Het opstellen van de formele besluitbrief, waarna je ook beroep zou kunnen indienen bij het CBE, duurt iets langer.  

Welke straf kan ik verwachten? 
De Examencommissie neemt fraude, en bijvoorbeeld misbruik van omstandigheden, zeer serieus. Bij het opleggen van de sanctie 
houdt de Examencommissie rekening met het soort fraude, de ernst van de fraude, recidive en de mogelijke gevolgen van de 
sanctie.  
Bij vastgestelde fraude wordt automatisch je resultaat ongeldig verklaard, omdat de examinator niet in staat is geweest om jouw 
eigen kennis te toetsen. Indien uit onderzoek blijkt dat het tentamen voor alle studenten niet meer rechtmatig kan worden 
beoordeeld, kan de Commissie het gehele tentamen voor alle studenten ongeldig verklaren. 
Verder wordt een kopie van het besluit in je persoonlijke dossier opgeslagen. Dit laatste heeft alleen gevolgen indien je een 
volgende keer weer schuldig wordt bevonden aan fraude. De Examencommissie zal dan een zwaardere straf opleggen.  
Er komt hierover dus niets op je diploma te staan.  
De sancties variëren van een formele berisping tot - in extreme gevallen - een verzoek aan het College van Bestuur om een 
student van de opleiding te verwijderen. Verder kan de Commissie je bijvoorbeeld uitsluiten van het eerstvolgende tentamen van 
het betreffende vak of voor alle tentamens van een of meerdere aansluitende kwartalen tot een geheel studiejaar.  

Het hertentamen komt er al aan, maar er is nog geen besluit genomen. Mag ik deelnemen? 
De Examencommissie probeert rekening te houden met de hertentamens. Als het onderzoek van de Examencommissie op dat 
moment helaas nog niet is afgerond, dan is het aan jou om te besluiten of je wel of niet wilt deelnemen aan het hertentamen. 
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