
Aanvullend facultair examenreglement PP met betrekking tot plagiaat 
(goedgekeurd door de faculteitsraad op 19 juni 2013) 
 
Definitie 
Plagiaat wordt aan de UGent beschouwd als een vorm van fraude en een onregelmatigheid. 
Als plagiaat wordt beschouwd: het presenteren als een oorspronkelijk product en onder 
eigen naam van (gedeelten van) een bron zonder bronvermelding. Plagiaat kan betrekking 
hebben op verschillende vormen van producten zoals tekst (schriftelijk, mondeling), beeld 
(foto's, film, grafieken, schema's, figuren...), muziek, databestand, structuur, gedachtegang, 
ideeëngoed. 
 
Conform het Onderwijs- en examenreglement, gelden voor de studenten van de Faculteit 
Psychologie en Pedagogische wetenschappen bijkomend onderstaande aanvullingen, 
vastgelegd door de Faculteitsraad van 19 juni 2013. 
 
Plagiaat omvat onder andere: 

1. Het gebruik maken van andermans theorieën, redeneringen, stellingen, afbeeldingen, 
schema's, grafieken, data of onderzoeksresultaten zonder adequate bronvermelding 
onmiddellijk na elke betrokken passage. 

2. Het overnemen in het eigen werk van de structuur van een ander werk, zonder 
adequate bronvermelding. 

3. Het overnemen of parafraseren van andermans ideeën zonder adequate 
bronvermelding. 

4. Het vertalen van teksten zonder adequate bronvermelding. 
 
Het vermelden van een bron in de bibliografie verschoont het plagiaat niet. Het wijzigen van 
enkele woorden of zinnen in de overgenomen tekst doet geen afbreuk aan het plagiaat. Ook 
ten overstaande van publicaties waarvan men zelf (co-) auteur is gelden bovenstaande 
bepalingen. Voor concrete richtlijnen omtrent referenties en citaties dient de APA Publication 
Manual (beschikbaar in de bibliotheek) geraadpleegd te worden. 
 
In overeenstemming met de richtlijnen van de APA (APA publication manual, 6de editie, 
pp.15-16 en 170-171) beschouwen we in deze context een bronvermelding als adequaat 
wanneer duidelijk wordt aangegeven op welke manier men gebruik maakt van het werk van 
anderen. Hierbij moet men zorg dragen dat het werk van anderen niet wordt voorgesteld 
alsof het eigen werk betreft. In de APA publication manual staan volgende concrete 
richtlijnen: 
 

• Indien men de exacte woorden van anderen gebruikt (hieronder vallen voor ons ook 
letterlijke vertalingen) moet dit aangegeven worden door aanhalingstekens. De 
referentie moet paginanummers bevatten, namelijk de nummers van de pagina’s 
waarop de geciteerde tekst kan terug gevonden worden in het oorspronkelijk werk. 

• Telkens wanneer men een tekst van anderen parafraseert (dit is het samenvatten van 
een passage tekst of het veranderen van de volgorde in zinnen of het veranderen van 
bepaalde woorden), moet men dit in de tekst erkennen. Dit kan door bepaalde 
zinsneden te gebruiken (bijvoorbeeld: “Zoals beschreven door Auteur X [referentie] ...” 
en “Zoals uitgelegd wordt in [referentie] ...”). De referentie moet niet noodzakelijk een 
paginanummer vermelden, op voorwaarde dat het duidelijk is dat men het werk van 
anderen parafraseert. Het vermelden van een paginanummer of het gebruik van 
verklarende zinsneden (zie boven) wordt echter aangeraden omdat dit kan 
voorkomen dat er misverstanden ontstaan over de manier waarop gebruik gemaakt 
wordt van het werk van anderen. 

 
  



Procedure 
De te volgen procedure bij vermoeden van plagiaat staat beschreven in het Onderwijs- en 
Examenreglement. Bijkomend stelt de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs volgende 
werkwijze voor: 

• de voorzitter van de examencommissie zal niet alleen de student uitnodigen om 
gehoord te worden, maar ook de indiener van de klacht; 

• bij dit horen mag de indiener van de klacht geen nieuwe elementen aanbrengen; 
• is dit wel het geval dan wordt de student hiervan op de hoogte gebracht; 
• vervolgens wordt de student gehoord, waarna de examencommissie overgaat tot het 

nemen van een beslissing. 
 
Ephorus 
Het vermoeden van plagiaat kan ondersteund worden door een screening van de tekst via 
de Ephorus-software. Enkel promotoren kunnen dit uitvoeren. Om ook commissarissen de 
kans te geven hun vermoeden van plagiaat te controleren, stelt de Commissie Kwaliteitszorg 
Onderwijs voor de Facultaire Studentenadministratie ook bevoegdheid te geven hiertoe. 
 
Communicatie 
De bijkomende reglementering rond plagiaat is via de website van de FSA nu reeds duidelijk 
zichtbaar voor studenten die aan de masterproef werken. De FSA zal ook een plaats 
voorzien waar deze informatie beschikbaar gesteld wordt aan doctoraatstudenten. 


