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Paragraaf 1. Inleidende bepalingen 
 
Artikel 1. Doel en reikwijdte regeling  
Ter voorkoming van fraude bij tentamens en examens als bedoeld in artikel 7.12b WHW behorende bij het 

onderwijs en het examen van een FTR-opleiding van de Radboud Universiteit (hierna verder: RU) stelt de 

decaan van de faculteit Filosofie, Theologie en Religiestudies van de RU de navolgende regeling vast. 

 

Artikel 2. Begripsbepalingen 
De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de Wet op het 

Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (hierna verder: de WHW) of de onderwijs- en 

examenregeling van de opleiding (hierna verder: de OER) de betekenis die de WHW of de OER daaraan geeft. 

 

Paragraaf 2. Definitie fraude, procedure en sancties 
 
Artikel 3. Definitie van fraude 
1. Onder fraude wordt bij de RU verstaan elk handelen of nalaten van een student dat naar zijn aard is 

gericht op het geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken van een juist oordeel over kennis, inzicht en 

vaardigheden van de student, of van een andere student. 

2. Onder fraude wordt in ieder geval verstaan: 

a) fraude bij het afleggen van schriftelijke tentamens en examens, waaronder 

i. het tot zijn beschikking hebben van niet toegestane hulpmiddelen als bedoeld in de 

Huisregels Tentamenruimten RU; 

ii. afkijken of uitwisselen van informatie; 

iii. zich uitgeven voor iemand anders, of zich door iemand anders laten vertegenwoordigen 

tijdens het tentamen of examen; 

b) fraude bij het maken van scripties en andere werkstukken, waaronder 

i. plagiaat in de zin van het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, 

gegevens of ideeën zonder volledige en correcte bronvermelding, plagiaat in de zin van 

het overnemen van werk van een andere student en dit presenteren als eigen werk en 

overige wetenschapspecifieke vormen van plagiaat; 

ii. het fabriceren (verzinnen) en/of falsificeren (verdraaien) van onderzoeksgegevens; 

iii. het indienen van een scriptie of een ander werkstuk die/dat door een ander is geschreven. 

c) overige fraude bij toetsing en examinering, waaronder 

i. zich in het bezit stellen van de opgaven, antwoordmodellen en dergelijke voorafgaande 

aan het tijdstip van het tentamen of examen; 
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ii. het veranderen van antwoorden bij de opgaven in een tentamen of examen nadat het is 

ingeleverd voor beoordeling; 

iii. het verstrekken van onjuiste informatie bij verzoeken tot vrijstelling, verlenging 

geldigheidsduur, en dergelijke, van een tentamen of examen. 

3. Een poging tot fraude wordt eveneens aangemerkt als fraude in de zin van deze regeling. 

 

Artikel 4. Procedure vaststellen fraude 
1. Bij een vermoeden van fraude doet de examencommissie of de examinator hiervan terstond 

mededeling aan de student. Wordt het vermoeden van fraude tijdens het afnemen van een tentamen of 

examen vastgesteld, dan wordt de student door de examencommissie of de examinator in de 

gelegenheid gesteld het tentamen of examen af te maken. 

2. De examencommissie of de examinator kan de student gelasten om materiaal betreffende het 

vermoeden van fraude ter beschikking te stellen.   

3. Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 en 2 wordt onder examinator mede begrepen de surveillant 

of een andere medewerker van de RU. 

4. De examencommissie of de examinator maakt een verslag op van het vermoeden van fraude. Indien 

de examinator verslag opmaakt, stuurt hij dit verslag onverwijld door naar de examencommissie.  

5. De examencommissie stelt het verslag als bedoeld in artikel 4 onverwijld ter beschikking van de 

student en stelt hierop een onderzoek in. De examencommissie stelt de student in de gelegenheid 

schriftelijk te reageren op het verslag. De examencommissie hoort de examinator en de student. 

6. Binnen vier weken na het ter beschikking aan de student stellen van het verslag, beslist de 

examencommissie of sprake is van fraude. De examencommissie stelt de student en de examinator 

schriftelijk op de hoogte van haar beslissing. De termijn van vier weken kan met twee weken worden 

verlengd. 

 

Artikel 5. Herstelmaatregelen 
Indien door de examencommissie fraude is vastgesteld: 

a) verklaart de examencommissie het desbetreffende tentamen of examen ongeldig, en 

b) vermeldt de examencommissie de vaststelling van fraude en, indien van toepassing, de 

opgelegde sancties in het studentendossier van de student. 

 

Artikel 6. Sancties  
1. Indien door de examencommissie fraude is vastgesteld, kan de examencommissie: 

c) bepalen dat de student een of meer tentamens of examens niet mag afleggen gedurende een 

door de examencommissie te bepalen termijn van ten hoogste een jaar;  

d) bepalen dat op het getuigschrift geen judicium wordt toegekend; 
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e) aan de Dean van de Honours Academy voorstellen te bepalen dat de student niet tot het 

honoursprogramma van de universiteit of de faculteit zal worden toegelaten dan wel 

voorstellen dat de deelname van de student aan het honoursprogramma van de universiteit of 

de faculteit wordt beëindigd.  

Indien door de examencommissie ernstige fraude is vastgesteld, kan de examencommissie tevens 

f) aan het college van bestuur voorstellen om de inschrijving van de student voor een opleiding 

definitief te beëindigen.  

2. Na door de examencommissie vastgestelde ernstige fraude, kan het college van bestuur op voorstel 

van de examencommissie de inschrijving van de student voor een opleiding definitief beëindigen. 

3. De sancties als bedoeld in deze bepaling worden opgelegd met ingang van de dag volgend op de datum 

waarop de beslissing tot het opleggen van de sancties aan de student is bekendgemaakt.  

 

Paragraaf 3. Overgangsbepalingen 
[eventuele overgangsregelingen toevoegen]  
 

Paragraaf 4. Slotbepalingen 
 

Artikel 7. Beslissingen en rechtsbescherming  
1. Beslissingen op grond van deze regeling kunnen digitaal en/of per e-mail aan de student worden 

verzonden. 

2. Tegen beslissingen op grond van deze regeling kan door de student binnen zes weken na dagtekening 

van de desbetreffende beslissing beroep worden aangetekend bij het college voor beroep van de 

examens (CBE). 

 

Artikel 8. Vaststelling en wijziging 
1. Deze regeling wordt vastgesteld en gewijzigd door de decaan. 

2. Voor zover de inhoud van deze regeling betreft de taken en bevoegdheden van de examencommissie 

van de opleiding, behoeft die inhoud tevens de bekrachtiging door die examencommissie.   

 

Artikel 9. Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking op 1-9-2019. Deze regeling treedt dan in de plaats van voorgaande regelingen. 

 

Artikel 10. Bekendmaking 
1. De decaan zorgt voor een passende bekendmaking van deze regeling alsmede voor een passende 

bekendmaking van eventuele wijzigingen.  
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2. Ten behoeve van een adequate en heldere informatievertrekking aan de (aspirant-)student neemt de 

decaan deze regeling op als bijlage bij de onderwijs- en examenregeling (OER). De examencommissie 

neemt de regeling overeenkomstig op als bijlage de door die commissie op te stellen regels en 

richtlijnen van de opleiding. 

 

 

 

 

 
 


