
Verklaring van auteurschap en academische integriteit "PSYxxxx" 

 

Ik bevestig hierbij dat: 

 ik mij niet heb voorgedaan als iemand anders voor de doeleinden van deze beoordeling, noch 

heb ik anderen toegestaan om (delen van) mijn werk te voltooien; 

 de huidige antwoorden het resultaat zijn van mijn eigen onafhankelijk denken en redeneren; 

 ik het werk van andere studenten of niet-geautoriseerde bronnen niet heb gekopieerd of 

gebruikt, noch heb ik anderen de mogelijkheid gegeven om mijn werk te kopiëren of te 

gebruiken. 

 ik toestemming geef om mijn antwoorden te reproduceren, communiceren, vergelijken en 

archiveren voor plagiaatdetectie. 

 

Ik ga akkoord met en erken dat 

 ik de verklaring van auteurschap en academische integriteit hierboven heb gelezen en 

begrepen. 

 ik accepteer dat het gebruik van mijn Maastricht University account om mijn antwoorden 

elektronisch in te dienen, mijn instemming met de verklaring van auteurschap inhoudt. 

 als ik het in deze context niet eens ben met de verklaring van auteurschap, het resultaat van 

de toets niet geldig is voor beoordelingsdoeleinden 

 

FPN heeft niet heeft gekozen voor audiovisuele monitoring van studenten en hun omgeving (d.w.z. 

online proctoring). In plaats daarvan vormt ons vertrouwen in de student het uitgangspunt voor een 

beoordeling1. Desalniettemin blijven de kwaliteit van de beoordeling en de waarde van je diploma onze 

zorg. Daarom zal elk werkstuk worden onderworpen aan een geavanceerde plagiaatcontrole die een 

breed scala aan plagiaattypen kan detecteren. Onmiddellijke sancties zijn van toepassing in geval van 

fraude of wanneer er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat dit heeft plaatsgevonden - in 

overeenstemming met de regels en voorschriften2. 

Als extra maatregel vragen wij u na afloop van het tentamen 1,5 uur bereikbaar te blijven via de mobiele 

telefoon. Een examinator heeft het recht: 1) een student te bellen om verdere vragen over het examen 

te stellen om te verifiëren dat het in feite de betreffende student was - en niet iemand anders - die het 

examen heeft afgelegd of 2) om een student te bellen wanneer het examen geeft aanleiding tot het 

vermoeden van fraude. 

 

Geef hier uw telefoonnummer op: _______________________ 

                                                           
1 In lijn met de academische attitude die beschreven wordt in de FPN Code of Conduct: 
https://www.askpsy.nl/bestanden/downloads/rules_regulations/FPN%20Code%20of%20Conduct-2015.pdf 
2 Het onderwijs- en examenreglement en de regels en richtlijnen van de faculteit stellen dat fraude, waaronder 
plagiaat, wordt opgevat als het handelen of nalaten van een student dat het gedeeltelijk of volledig onmogelijk 
maakt om de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student correct te beoordelen. Het opsporen van 
fraude - of een redelijk vermoeden wat dat betreft - zal resulteren in de ongeldigverklaring van deze beoordeling. 
Herhaaldelijke fraudegevallen, zowel binnen de faculteit als bij een andere UM-faculteit, worden beschouwd als 
een verzwarende omstandigheid waarvoor bijpassende maatregelen worden opgelegd. 

https://www.askpsy.nl/bestanden/downloads/rules_regulations/FPN%20Code%20of%20Conduct-2015.pdf

