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Verklaring van originaliteit  / Declaration of originality 
 
Project team Remote Teaching & Testing 

 
Aanpassing naar aanleiding van OWB 9 april 2020 
De beoogde verklaring heeft in eerste instantie tot doel een moreel appél te doen op wat er van 
(volwassen) studenten verwacht mag worden bij Remote Testing. Na overtreding van de 
gedragscode Plagiaat volgt men de reguliere route: disciplinaire maatregelen conform de 
reglementen van de universiteit en de opleiding (onregelmatigheden worden gemeld aan de 
examencommissie). 
 
Nederlands 
Om studenten extra bewust te maken van de Universitaire regels met betrekking tot fraude en 
plagiaat, adviseren we met klem studenten een originaliteitsverklaring te laten onderschrijven. 
Zo doen we ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van studenten voor integer 
gedrag. De verklaring helpt bij het bevestigen en versterken van de norm die aan onze 
universiteit geldt. Toetsen en opdrachten maakt de student zelf, zonder te plagiëren/frauderen. 
Door het opnemen van onderstaande verklaring in de toets wordt de student eraan herinnerd 
dat hij of zij zelf niet hoort te frauderen, maar ook dat andere studenten dat niet behoren te 
doen. Gedragswetenschappelijk onderzoek laat zien dat het onderschrijven van een 
originaliteitsverklaring vlak voor een tentamen of opdracht het beste werkt. Omdat zo de 
herinnering vers is, zullen studenten zich beter aan de regels houden. Ook is in de verklaring 
opgenomen dat studenten zich moeten realiseren dat zij met fraude mogelijk ook andere 
studenten duperen. Het verdient aanbeveling om studenten hier ook buiten de toetsing om van 
bewust te maken en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid in dit verband. 
 
English 
In order to make students more aware of our rules regarding fraud and plagiarism, we strongly 
advise to have students endorse a declaration of originality. In this way, we also appeal to 
students' own responsibility to behave with integrity. The statement helps confirm and 
strengthen the Code of Conduct that applies at our university. Students make tests and 
assignments themselves, without fraud. By incorporating this statement in the test, the student is 
reminded that he or she should not commit fraud, but also that other students should not. 
Behavioural science research shows that underlining a declaration of originality just before a test 
or assignment works best. Because the memory is fresh in mind, students will be more inclined 
to stick to the rules. The declaration also means to make students aware of the fact that fraud 
and plagiarism may negatively affect other students. More generally, it is recommended to 
inform students about the significance of the prevention of fraud and about their responsibility 
in this regard. 
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Verklaring van originaliteit 

 

 

Met het indienen van dit tentamen/deze toets bevestig ik dat: 
 
 dit werk enkel door mijzelf is opgesteld zonder hulp van anderen (niet van toepassing op 

groepswerk);  
 ik geen werk van / met andere studenten gebruikt, besproken, gedeeld of gekopieerd heb; 
 ik alleen gebruik heb gemaakt van bronnen die expliciet zijn toegestaan door de 

vakdocenten en ik duidelijk heb verwezen naar alle bronnen (zowel gedrukte, internet of 
andere bronnen) die in het werk worden gebruikt in overeenstemming met de 
cursusvereisten en de aanwijzingen van de vakdocenten; 

 dit werk niet eerder is gebruikt voor andere cursussen in de opleiding of voor vakken van 
een andere opleiding of universiteit, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de vakdocenten. 

 
Ik begrijp dat elke overtreding van bovenstaande punten met betrekking tot dit werk zal leiden 
tot disciplinaire maatregelen conform de reglementen van de universiteit en de opleiding en dat 
een eventuele overtreding wordt gemeld aan de examencommissie. Deze disciplinaire 
maatregelen kunnen zijn uitsluiting van het vak of de opleiding.  
 
Ik begrijp dat mijn werk zal worden gecontroleerd op plagiaat, zowel door middel van software 
voor plagiaatdetectie als door middel van andere methoden voor fraudedetectie.  
 
Ik begrijp en onderschrijf het belang van fraudebestrijding en ben mij ervan bewust dat 
(grootschalige) fraude kan leiden tot het ongeldig verklaren van de gehele toets of het gehele 
tentamen door de examencommissie, hetgeen gevolgen kan hebben voor alle studenten. 
 
 
24 april 2020 
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 Declaration of originality 
 

 

 

By submitting this test, I certify that: 
 
 this work has been drafted by me without any assistance from others (not applicable to 

group work); 
 I have not discussed, shared, or copied submitted work from/with other students 
 I have not used sources that are not explicitly allowed by the course instructors and I have 

clearly referenced all sources (either from a printed source, internet or any other source) 
used in the work in accordance with the course requirements and the indications of the 
course instructors; 

 this work has not been previously used for other courses in the programme or for course of 
another programme or university unless explicitly allowed by the course instructors. 

 
I understand that any false claim in respect to this work will result in disciplinary action in 
accordance with university regulations and the programme regulations, and that any false claim 
will be reported to the Board of Examiners. Disciplinary measures can result in exclusion from 
the course and/or the programme.  
 
I understand that my work may be checked for plagiarism, by the use of plagiarism detection 
software as well as through other measures taken by the university to prevent and check on 
fraud and plagiarism. 
 
I understand and endorse the significance of the prevention of fraud and I acknowledge that in 
case of (gross) fraud the Board of Examiners could declare the examination invalid, which may 
have consequences for all students. 
 
 
 
24 April 2020 
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