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echter geen rechten aan worden ontleend.

Voorkom fraude
Stress, tijdnood, een gemist college. Er kunnen
allerlei redenen zijn waarom een student
zich ertoe laat verleiden het niet zo nauw te

een groepsopdracht iemand gebruik maakt van
de inzet van andere studenten en zelf weinig
werk verzet. Gefingeerde data gebruiken,

nemen met de regels en overgaat tot fraude.
Op de TU Delft bevind je je in een universitaire
omgeving waarin studenten worden opgeleid
tot een zelfstandig denkende ingenieur. Hierbij
hoort een academische werkhouding, waarin
frauderen niet thuishoort. De faculteit gaat er
meer werk van maken om fraude op te sporen.

bijvoorbeeld bij een gebruikersonderzoek, is
een vierde vorm van fraude.

Wat verstaan we onder fraude?
Fraude is spieken, bijvoorbeeld bij een
tentamen via een spiekbriefje of mobiele
telefoon. Plagiaat plegen is een andere vorm
van fraude: andermans ideeën of teksten
overnemen en doen alsof het van jezelf is.
Een derde vorm van fraude is meeliften, als bij

Wat gebeurt er op IO om fraude
op te sporen?
Tijdens tentamens wordt er gesurveilleerd en
gecontroleerd op spiekbriefjes en of studenten
hun mobiele telefoon en andere hulpmiddelen
goed hebben opgeborgen. Bij schriftelijke
opdrachten kan de docent ingeleverd werk
met een plagiaatscanner controleren op
overschrijven. Natuurlijk wordt er ook op gelet
of je je conclusies goed kunt onderbouwen. Bij
groepswerk, -presentaties en - discussies let
een docent op gelijke bijdragen en meeliftgedrag.

Een student heeft moeite om op gang te komen met een
ontwerpproject. Om wat inspiratie op te doen gaat hij op zoek
naar bestaande oplossingen. Hij komt daarbij ook verslagen
van vorig jaar tegen. Na bestudering besluit hij om van de
beste stukken een samenvatting te maken en die te presenteren
als eigen werk. Het resultaat ziet er op het eerste gezicht goed
uit. Toch vallen de docent al snel rare dingen op, omdat de
opdracht in een aantal details veranderd is ten opzichte van
die van vorig jaar. De docent vermoedt fraude en meldt dit bij
de examencommissie. Die onderzoekt de zaak en concludeert
dat inderdaad sprake is van fraude. Het projectverslag wordt
ongeldig verklaard. Bovendien is de student een jaar lang
uitgesloten van al het onderwijs aan de TU Delft.

Twee studenten schrijven een paper
over de ervaringen van zieke kinderen
bij een onderzoek met een MRI-scan
in het ziekenhuis. Ze nemen voor de
inleiding een groot stuk tekst letterlijk
over uit een op internet gepubliceerd
artikel, zonder markering en zonder
bronvermelding. De rest van de
paper schrijven zij zelf, op basis van
verschillende bronnen die ze wél
opnemen in de literatuurlijst.
De docent die de paper nakijkt kent
het inleidende artikel. Hij meldt zijn
bevindingen bij de examencommissie.
Na onderzoek verklaart zij de paper
ongeldig. De studenten worden
bovendien een jaar lang uitgesloten
van het onderwijs van dit vak.

Consequenties
Docenten moeten vermeende fraudegevallen
melden bij de examencommissie.
De examencommissie beslist over het
vermeende fraudegeval en kan een student
een maximale straf opleggen van een jaar
uitsluiting van alle tentamens of examens aan
de TU Delft. Dit kan allerlei consequenties
hebben voor de duur en financiering van de
studie.
Meer informatie over vormen van fraude kun je
vinden op de website: www.io.tudelft.nl/fraude.
Ook lees je er hoe je fraude kunt voorkomen.
Voor meer informatie of advies kun je
ook contact opnemen met één van de
studieadviseurs. Maak een afspraak via de
website of mail naar de studieadviseurs.

