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1. Beleid met betrekking tot fraude 
en plagiaat 

De NSPOH stelt in dit document vast hoe zij handelt in relatie tot fraude en plagiaat en waarborgt de 
zorgvuldigheid van dit beleid door hier in het examenreglement over op te nemen: 

• procedurele beschrijving voor het afhandelen van blijken van fraude- en plagiaat waarin hoor 
en wederhoor deel van uitmaken 

• schriftelijke vastlegging van mogelijke sancties 

• bezwaar- en beroepsmogelijkheden 

 

1.1. Definitie van fraude en plagiaat 

Fraude is een vorm van bedrog; de zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of 
digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Men spreekt ook van oplichting, hoewel 
oplichting een breder begrip is: het kan ook op andere manieren geschieden. 

Plagiaat is het overnemen van werk van anderen op identieke wijze of op licht gewijzigde vorm zonder 
(juiste)bronvermelding. 

Onder fraude en plagiaat verstaat de NSPOH onder meer 

• geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten/formuleringen/beelden van andere auteurs 
zonder citaat en bronvermelding in een eigen uitwerking van een (afstudeer)opdracht. 

• spieken of duidelijk gelegenheid bieden tot spieken tijdens een tentamen; 

• door anderen laten maken van (delen van) een studieopdracht; 

• fingeren van enquête- of interviewantwoorden. 

• het door anderen laten ondertekenen of op andere wijze frauderen met presentielijsten, 
stageverklaringen en voortgangrapportages 

• het handelen in strijd met bepalingen uit het examenreglement en de Algemene 
Voorwaarden. 
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2. Maatregelen om fraude en 
plagiaat te voorkomen 

 

Onder het motto ‘Voorkomen is beter dan genezen’ heeft de NSPOH een uiterste inspanning te 
verrichten om fraude en plagiaat te voorkomen. 
Een belangrijk onderdeel van deze activiteiten is het informeren van de deelnemers en instrueren van 
de medewerkers. 

Informeren van deelnemers, praktijkopleiders en werkgevers 
Bij aanvang van de studie ontvangen de deelnemers het examenreglement van de NSPOH. In het 
examenreglement wordt verwezen naar het beleid m.b.t. fraude en plagiaat. Het beleid is beschikbaar 
op de digitale leeromgeving. 

Afstudeerhandleidingen en opdrachtbeschrijvingen 
In de afstudeerhandleiding en opdrachtbeschrijvingen wordt uitgelegd hoe de deelnemer moet 
omgaan met citaten en verwijzingen en aan welke eisen bronvermeldingen moeten voldoen. 

 

3. Vaststellen van fraude en plagiaat 
In geval van een vermoeden van fraude of plagiaat heeft de NSPOH het recht om te toetsen hoe een 
opdracht of werkstuk tot stand gekomen is. Dit doet zij mede op basis van een beoordeling van de 
werkwijze van de deelnemer bij het uitvoeren van de opdracht of het maken van het werkstuk en door 
het gebruik maken van een plagiaatscanner. De deelnemer moet, op verzoek van de NSPOH, kunnen 
aantonen hoe de opdracht of het werkstuk uitgevoerd of tot stand gekomen is. 

Medische vervolgopleidingen: 
De (instituut)opleider (eventueel ondersteund door een opleider die niet betrokken is bij dezelfde 
opleiding)- is de partij die fraude en plagiaat onderzoekt en de daarbij behorende sancties vaststelt 

Overige opleidingen: 
De examencommissie is de partij die fraude en plagiaat onderzoekt en de daarbij behorende sancties 
vaststelt. 

 

3.1. Plagiaatscanner 
 

De NSPOH heeft op haar leeromgeving (nog) geen plagiaat checker. Zonder dat is het toch heel goed 

mogelijk een document te laten checken op plagiaat via Ephorus (de studentenversie op Scribbr.nl). 

Wanneer je als opleider een deelnemer ervan verdenkt plagiaat te plegen, stuur het document dan op 
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naar bibliotheek@nspoh.nl. Je ontvangt dan een rapport terug waarin het percentage plagiaat is 

opgenomen, de bronnen waaruit geplagieerd is worden opgenoemd en teksten die geplagieerd zijn 

worden gemarkeerd. Let wel: je moet nog steeds zorgvuldig kijken naar het rapport. Citaten 

bijvoorbeeld worden altijd als plagiaat aangemerkt, dus je zult moeten beoordelen in hoeverre echt 

sprake is van plagiaat en in hoeverre niet. Gescande documenten worden niet opgenomen in de 

plagiaat database. Het blijft dus mogelijk dat deelnemers zichzelf of andere deelnemers plagiëren.  

Scannen gaat via;  https://order.scribbr.nl/plagiarism-

checker?_ga=2.89955931.1374033297.1648223561-4831082.1648223558 

 

3.2. Informateren werkgever (MVO) 

Het merendeel van de medische vervolgopleiding-deelnemers volgt opleidingen gefinancierd door de 
werkgever. De NSPOH heeft contractueel vastgelegd dat zij de werkgevers informeert over de 
voortgang van de medische vervolgopleiding. De informatie-uitwisseling is noodzakelijk omdat de 
medische vervolgopleidingen duale opleidingen zijn en een belangrijk gedeelte van het leerproces 
plaats vindt in de beroepspraktijk. De NSPOH neemt in het contract met de werkgever op dat het de 
werkgever op de hoogte stelt, fraude en of plagiaat. 

 

3.3. Sanctiemogelijkheden 

De NSPOH is gerechtigd om in geval van melding en/of constatering van (een vermoeden van) fraude 
en/of plagiaat sancties te treffen jegens de deelnemer. Deze sancties kunnen zich uitstrekken tot het 
opnieuw moeten maken van een opdracht, het uitsluiten van onderwijs en/of het onthouden van 
diploma, eindverklaring of studiepuntenlijst aan de deelnemer, afhankelijk van de ernst en omvang 
van de onrechtmatigheid. Andere sancties zijn het laten uitvoeren van een integriteitopdracht en het 
onverwijld inlassen van een voortgangsgesprek. Het voortgangsgesprek kan leiden tot een 
geïntensiveerd begeleidingstraject. 

De NSPOH zal de met de fraude en/of plagiaat verband houdende kosten (bijvoorbeeld de kosten die 
het gevolg zijn van aanvullende werkzaamheden, onderwijs- en begeleidingsactiviteiten, het 
vaststellen van fraude en/of plagiaat, het opleggen en uitvoeren van de sancties) in rekening brengen 
aan contractant. 

 

3.4. Bezwaar en beroep MVO 

Indien een deelnemer het niet eens is met de door de opleider opgelegde sanctie tegen plagiaat en/of 
fraude dan kan hij/zij bezwaar indienen bij de examencommissie. De examencommissie heeft een 
bemiddelende rol. Indien de examencommissie vaststelt dat bemiddeling niet mogelijk is dan kan de 
deelnemer het geschil voorleggen aan de geschillencommissie RGS (Medische vervolgopleidingen). 

mailto:bibliotheek@nspoh.nl
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3.5. Bezwaar en beroep overige opleidingen 

Indien een deelnemer het niet eens is met het besluit van de examencommissie kan hij/zij bezwaar 
indienen bij de beroepscommissie. Zie hiervoor het beleid klachten en bezwaar. 

 

4. Rollen MVO 
Bij een vermoeden van fraude en plagiaat kunnen de volgende rollen worden onderscheiden: 

• opleider/adviseur (examinator): 

o onderzoeken van plagiaat en/of fraude 
o vaststellen van plagiaat en/of fraude 
o plegen van sancties 
o deelnemer hiervan op de hoogte stellen 

• examencommissie 

o partijen horen inzake vermoeden plagiaat en/of fraude (bemiddeling) 
o informeren van deelnemer en opleider/adviseur over besluit bemiddeling 
o plegen van sancties 

 

 

5. Rollen overige opleidingen 
Bij een vermoeden van fraude en plagiaat kunnen de volgende rollen worden onderscheiden: 

• Opleider/adviseur: 

o Vermoeden van plagiaat en/of fraude vaststellen 
o Deelnemer hiervan op de hoogte stellen 
o Case inbrengen in de examencommissie 

• Opleider/adviseur: 

o Onderzoeken van plagiaat en/of fraude  
o Vaststellen van plagiaat en/of fraude  
o Plegen van sancties 
o Informeren deelnemer en opleider over besluit 


