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Geachte decaan, beste Peter,  

Wij, de facultaire studentenraad van de Faculteit der Natuurwetenschappen,         

Wiskunde en Informatica (hierna: de raad), doen een initiatiefvoorstel om de           

informatievoorziening na beschuldiging van fraude en/of plagiaat uit te breiden. 

Onzekerheid rondom procedure fraude en plagiaat 

Bij het vermoeden van plagiaat wordt de examencommissie hiervan op de hoogte            

gesteld door de docent van de desbetreffende student. Vervolgens krijgt de student            

een mail waarin wordt meegedeelt dat fraude en/of plagiaat wordt vermoed en            

daarnaast wat informatie, dit houdt in: De regeling Fraude en Plagiaat (hierna:            

F&P); de datum van de hoorzitting. In de regeling F&P staan de mogelijke sancties              

duidelijk omschreven, naar onze ervaring kunnen studenten hier heel erg van           

schrikken. Wat wij gemerkt hebben is dat er nauwelijks tot geen duidelijke            

informatie is over het process van F&P nadat een student zo’n mail heeft gehad.              

Omdat de tijd van het proces tot de uiteindelijke uitkomst tot wel 8 weken kan               

duren vinden wij het onwenselijk dat studenten niet weten wat ze te wachten staat,              

wat zich vervolgens kan uiten in toenemende stress.  

 

Meer volledige informatieverschaffing 

Om de bovengenoemde problemen op te lossen denkt de raad dat er een             

uitbreiding moet komen in de informatie die wordt verschaft aan studenten           

wanneer zij verdacht worden van fraude en/of plagiaat. Het zou goed zijn om in              

overleg met de examencommissies te kijken naar welke informatie toegevoegd kan           

worden om meer duidelijkheid te scheppen. Ten minste de volgende vragen zouden            

beantwoord moeten kunnen worden met de extra informatie: 

- Wat zijn de vervolgstappen die nu ondernomen worden? 

- Hoe ziet een hoorzitting eruit? 

- Wat moet er staan in de verdediging? 
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- Wat kan je doen als je het niet eens bent met de uitspraak? 

 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens de gehele            

FSR en wacht ik uw reactie af. 

Met vriendelijke groeten, 

Anne-Ruth Meijer 

Voorzitter FSR FNWI 
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