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Agenda

• Introductierondje

• TeSLA algemeen

• Plagiaat – definitie & protocol

• Pauze

• TeSLA in yOUlearn

• Afsluiting
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WAAROM TESLA?
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Authenticatie (biometrisch)

• Gezichtsherkenning
• Spraakherkenning
• Toetsaanslag dynamiek

Auteurschap

• Plagiaat
• Schrijfstijl

Pilot 3 
yOUlearn

Borgen kwaliteit online toetsafname
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Artikel 2.3.2  fraude
… het handelen of nalaten (…)  met het oogmerk het vormen van een juist oordeel over 
zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken. 
Eveneens …. het aanzetten tot fraude van andere studenten. 

Artikel 2.3.3 plagiaat
Plagiaat is een vorm van fraude als bedoeld in artikel 7.12b WHW en doet zich voor als 
een tentamen kandidaat het werk van anderen als eigen werk presenteert.

Definitie fraude & plagiaat examenreglement OU
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Varianten van plagiaat

• Verbatim kopiëren zonder bronvermelding
• Patchwriting: hergebruik met wijzigen van enkele woorden zonder 

bronvermelding 
• Parafraseren zonder bronvermelding
• Hergebruik van ideeën zonder bronvermelding
• Andermans’ werk als eigen werk presenteren
• Indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst 

voor opdrachten van andere examenonderdelen.
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“Although the maximum permissible smoke limit set by the EU is 
50 micro grams per cubic meter, on new year’s eve in the 
Netherlands, the smoke levels reached a high of 1000 micro 
grams per cubic meter. Another study showed that exposure to 
fireworks showed asthmatic problems in people suffering from 
lung diseases.”

Examencommissie BMW (2013). Plagiaat in scripties, essays en verslagen. Retrieved 
from https://students.uu.nl/files/bmw-notitie-plagiaat (p. 1) 

Voorbeeld



8https://punt.avans.nl/2015/07/zes-maanden-geschorst-na-plegen-plagiaat/
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Als ik een andere student help of als ik met een andere student 
samenwerk aan een individuele opdracht én we leveren min of meer 
dezelfde uitwerking in, dan is dit plagiaat.

Eens: 40% 
Oneens: 32%
Missend: 28% 

(N= 228 OU studenten TeSLA pilot 2)

Wat zeggen onze eigen studenten?
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…. en docenten?

Bron: de Volder, M., Moerkerke, G., & de Roode, F. (2007). Een 5D strategie tegen werkstukfraude. Heerlen: Open 
Universiteit.
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Dus….

Opleidingsniveau - informatie & scholing (OU / faculteit)

Cursusniveau - transparantie & instructie (docent)
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Voorbeeld
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Vermoeden van fraude – OU protocol

De CvE stelt richtlijnen, procedures & sancties vast in geval van fraude en 
plagiaat bij bijzondere verplichtingen. Fraudeformulier

De decaan van de faculteit is verantwoordelijk voor de toepassing door 
examinatoren van een detectiesysteem voor plagiaat.

Centraal kader voor de tentamens en examens 2017-2018
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Pauze
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TeSLA instrumenten in yOUlearn

I. Bij welke activiteiten zet je ze in?

II. Hoe activeer je ze? 



Act. Activiteit in leeromgeving 
 

 

  
 

 Selecteer  

selecteer juiste antwoord, zoek de fout, 
match alternatieven, etc. 

√ 
    

        Creëer 

Upload opdrachtuitwerking (1000+ 
woorden) 

   
√ √ 

Upload document met kort antwoord / 
presentatie / code 

    
√ 

Type antwoord op open vraag / 
commentaar / discussiebijdrage (250+) 

√ 
 

√ 
  

   Perform
 

Online mondeling tentamen √ √ 
   

Voer een simulatie, rollenspel, etc. uit  √ √ √ 
  

Geef online presentatie √ √ 
   

 





Docent Cursus Studenten TeSLA
P / FA

Activiteit SafeAssign/ 
Urkund

CB1302171814B Americana. Europese reflecties 
op Amerika na 1900

MB2002171814B1 Relatiemarketing in het 
internettijdperk

MM0504171834M Strategic human resource 
management

NB2502171814B1 Corporate Responsibility for 
Sustainable Development

OM030H171844M Atelier, Digitale media en 
leren

OM030H171844M Atelier

OM030H171844M Atelier, Kwaliteit van toetsen

NB2402 Environmentally Improved Production

MM0002171834MF Voorbereiding 
afstudeeronderzoek CON

NB0602 Geologie rondom plaattektoniek

Advanced studies in management
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Pauze
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Activity Cycle
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II.  Hoe activeren? 
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Stappen docent

1. Online vragenlijst invullen
2. Instrument vinkje zetten bij instuuropdracht(en) 
3. Uitnodiging naar studenten (voorbeeldtekst)
4. Dag later: toestemmingsverklaring door ons geactiveerd

5. Resultaten bekijken
6. Online vragenlijst invullen

Eventuele problemen/vragen van studenten doorverwijzen 
naar francis.brouns@ou.nl
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Concept tekst uitnodiging studenten

We benadrukken dat het hier om onderzoek gaat. 
De technologie is nog in ontwikkeling en uw 
medewerking heeft dan ook geen gevolgen voor 
uw resultaten. 
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Stappen student

1. Invullen vragenlijst 
2. Toestemmingsverklaring in cursus accepteren 
3. Indien schrijfstijlanalyse: basismeting
4. Opdrachtuitwerking als gebruikelijk insturen
5. Vragenlijst invullen
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Toestemmingsverklaring
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Toestemmingsverklaring
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Bij schrijfstijl analyse: basismeting
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Instrument feedback (audit data)

Plagiaat: <% weinig overlap gevonden - oké

Schrijfstijl: <% weinig overlap met basismeting -
niet oké



Vragen & suggesties? 

Meer informatie:  www.tesla-project.eu
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TESLA CONSORTIUM
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Testjes plagiaat herkenning



• Intranet: Alfabetisch overzicht beleidsdocumenten
• Intranet: Fraude of vermeend vermoeden van onregelmatigheden:

Fraudeformulier

• OU website: Informatie over studeren, Regelen en procedures
Tentamens en examens 
• Centraal kader voor de tentamens en examens 2017-2018
• Examenreglement CvE van de faculteit Cultuur- en 

Rechtswetenschappen 2017-2018
• Examenreglement CvE van de faculteit Management, Science & 

Technology 2017-2018
• Examenreglement CvE van de faculteit Psychologie en 

Onderwijswetenschappen 2017-2018
• Tentamen- en examenprocedures GSO 2017-2018

OU documenten: beleid & protocol


