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Protocol plagiaat 
 
Plagiaat is:  het overnemen, parafraseren of op een andere manier verwerken van  
  materiaal dat door iemand anders is voortgebracht zonder dat de bron op een 
  correcte, volledige en gepaste manier wordt vermeld.  
 
Indien het ingeleverde werk een onderdeel van het examen betreft geldt het volgende: 
 
- het plegen van plagiaat is een onregelmatigheid en valt hierdoor onder  

artikel 23 van het examenreglement. 
 
Indien het ingeleverde werk geen onderdeel van het examen betreft geldt het volgende: 
 
-  de docent kan en mag handelen in de geest van artikel 23 van het examenreglement. 
 
Voorbeelden van plagiaat zijn: 1 
 

- het direct knippen-en-plakken van teksten van digitale bronnen, internet en gedrukt 
materiaal zonder aanhalingstekens en verwijzing; 

- het opnemen van een vertaling van bovengenoemde teksten zonder 
aanhalingstekens en verwijzing; 

- het opnemen in de tekst van een parafrase van bovengenoemde teksten zonder 
verwijzing. Een parafrase mag nooit bestaan uit het louter vervangen van enkele 
woorden door synoniemen; 

- het gebruik van foto’s, video’s of geluidsfragmenten zonder verwijzing; 
- het overnemen van werk van andere leerlingen of oud-leerlingen en dit door laten 

gaan voor eigen werk. Indien dit gebeurt met toestemming van de andere leerling of 
oud-leerling zijn beiden schuldig aan plagiaat; 

- het tegen betaling laten schrijven door anderen van een tekst of delen van een tekst 
en dat inleveren als eigen werk; 

- het zonder uitdrukkelijke toestemming van een docent indienen van essays of 
werkstukken die voor andere lessen op deze school of elders zijn gebruikt; 

- eerder eigen werk gebruiken als basis voor een nieuw werkstuk zonder naar het 
oorspronkelijke werk te verwijzen. 

 
Indien er sprake is van plagiaat in een gemeenschappelijk werkstuk waarbij één of meer 
leden zich schuldig heeft gemaakt aan plagiaat dan geldt dat alle leden van het werkgroepje 
verantwoordelijk zijn voor het plagiaat. Alle groepsleden worden geacht de bijdragen van de 
overige groepsleden gelezen te hebben en om eventueel plagiaat te signaleren en aan te 
geven bij de begeleider van het werkgroepje voordat het definitieve werkstuk wordt 
ingeleverd. 
 
 

 
1 Vrij naar: www2.let.uu.nl/Solis/geschiedenis/onderwijszaken 


