Het paper is ongeldig en de student is
gebrandmerkt voor de rest van zijn studie
loopbaan. Bovendien is hij een jaar lang
uitgesloten van het vak - en had hij gedurende
die periode van al het onderwijs aan de TU
Delft uitgesloten kunnen zijn.
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Twee studenten schrijven een paper over de
positie van de Wereldbank bij de bouw van
dammen in India. 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 het paper schrijven ze zelf, op basis van
verschillende bronnen, die ze wél opnemen
in de literatuurlijst.
De docent die het paper nakijkt, kent het
inleidende artikel en verklaart het paper
ongeldig. De studenten lopen het risico door
de examencommissie te worden uitgesloten
van al het onderwijs aan de TU Delft gedurende maximaal een jaar.

Fraude, laat je er
niet toe verleiden
Faculty of Technology, Policy
and Management

Een student heeft moeite om op gang te
komen met een verplicht project. Om wat
inspiratie op te doen en de structuur van een
rapport te bekijken vraagt hij in de bibliotheek
wat rapporten op van het voorgaande
studiejaar. 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, doordat de opdracht in een aantal
details veranderd is ten opzichte van die van
vorig jaar.

Stress, tijdnood, een gemist college; er kunnen allerlei
redenen zijn waardoor je je kunt laten verleiden het niet
zo nauw te nemen met de regels.
Je bevindt je in een universitaire omgeving waarin je wordt
opgeleid tot een zelfstandig denkende ingenieur. Hierbij hoort
een academische werkhouding, waarin zowel bewust als
onbewust frauderen niet thuishoort.

Wat doen wij
om fraude te
voorkomen?
Opsporen
Tijdens tentamens wordt er gesurveilleerd en
gecontroleerd op spiekbriefjes en of je je mobiele
telefoon en andere hulpmiddelen goed hebt opge

Wat verstaan
we onder
fraude?

borgen. De docent kan jouw essays en artikelen
voldoende eigen woorden gebruikt en de bron

at random of bij twijfel met een plagiaatscanner

vermeldt.

controleren op overschrijven. Bij groepspresentaties
en discussies let de docent op gelijke bijdragen en

De grens tussen citeren, parafraseren en frauderen

meelift-gedrag.

is lastig en ook slordig hiermee omgaan wordt in
een academische omgeving opgevat als fraude.

Consequenties

Iedere student en docent wordt geacht de regels

Docenten melden vermeende fraudegevallen altijd

op dit punt heel precies te volgen. Daarom besteden

bij de examencommissie. Deze commissie beslist

Spieken

we in colleges aandacht aan manieren om bronnen

over het vermeende fraudegeval en kan een student

Het klassieke afkijken tijdens tentamens bij je

te gebruiken en ernaar te verwijzen.

een maximale straf opleggen van een jaar uitsluiting

medestudent, via een mobiele telefoon of met

Op de website vind je uitgebreide informatie over

van alle tentamens of examens aan de TU Delft.

een spiekbriefje; bij spieken is het overtreden

correct citeren en parafraseren.

Dit kan allerlei consequenties hebben voor de
duur en financiering van je studie.

van de regels duidelijk. Door regelmatig en
serieus te studeren is spieken niet nodig. Gebruik
oefentoetsen en stel vragen tijdens colleges, dan

Meeliften

kom je goed voorbereid bij je tentamens aan.

Omdat je veel met groepswerk te maken krijgt,

Tips
Studeer regelmatig en serieus.
Maak een studieplanning zodat je
op tijd je opdrachten af hebt.
Maak gebruik van de aangeboden
(werk)colleges en oefententamens. Pas de
instructies over correct citeren,
parafraseren en bronvermelding 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 informatie
op de TU studentenportal -> Rechtspositie
-> Fraude en Plagiaat.

Bedenk dat een onvoldoende altijd kan
worden hersteld en dat om hulp vragen
lang niet zo erg is als frauderen!

kan het gebeuren dat iemand te veel gebruik

Plagiaat

maakt van de inzet van zijn of haar groepsgenoten.

In de wetenschap bouw je altijd voort op kennis

Om meeliften te voorkomen, is het belangrijk om

van anderen. Je zult daarom regelmatig teksten

goede afspraken en notulen te maken. Vraag je

gebruiken en aanhalen die door anderen geschreven

docent tijdig om raad als er problemen zijn en niet

zijn. Het is echter erg belangrijk, dat duidelijk

iedereen in je groep een gelijke bijdrage levert.

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 je de bron erbij
vermeldt. Ideeën mag je parafraseren, als je

Citeren: Het letterlijk overnemen van een
tekstpassage uit een artikel of boek. Vermeld
de passage tussen aanhalingstekens en met
correcte bronvermelding.
Parafraseren: in je eigen woorden de inhoud
van andermans tekst weergeven. Geef een
correcte bronvermelding.

Voor advies kun je terecht bij de studieadviseurs.
Maak een afspraak via het online afspraakformulier
op de TBM website -> studentenportal -> organisatie->
studieadviseurs.

