
Plagiaat
– een handboek voor docenten en studenten

Handboek



Volg dit handboek voor tips en trucs om 
plagiaat te voorkomen. Met dit handboek leer 
je snel de verschillende stijlen, methodes en 
manieren om op een juiste manier te quoten.

Plus: je kunt je kennis toetsen en  
controleren of je het in de vingers hebt.
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Urkund treedt vooral pre-
ventief op wanneer het op 
jouw instituut wordt gebruikt.  
Docenten moeten zich 
bewust zijn van plagiaat en 
studenten moeten leren dat 
half werk hen niks oplevert. 
Het is een win-winsituatie 
voor iedereen.

•  Wij bepalen niet of er geplagie-
erd is of niet - wij tonen alleen 
de overeenkomsten in de teksten

•   Dit handboek helpt je om 
plagiaat beter te leren kennen. 
Het vervangt op geen enkele 
manier de docent, dus volg altijd 
het advies van de docenten op.

•   Geïnspireerd raken door eerder 
onderzoek is een vereiste en een 
goede manier om jouw eigen 

onderzoek kracht bij te zetten. 
Ideeën stelen valt daar natuurlijk 
niet onder. Het is daarom 
belangrijk om altijd de bron  
te vermelden.

•  Plagiëren is een directe 
aanval op originele ideeën en 
academisch werken. Het heeft 
ook serieuze consequenties voor 
jou als student, je kunt zelfs uit 
het onderzoek worden gezet.

Urkund is geautomatiseerde text-matching software om plagiaat te her-
kennen en te voorkomen. Onze klanten variëren van studenten die een 
master afronden tot basisschoolleerlingen, van India tot Zweden en terug 
naar Ecuador. Wij helpen duizenden leerinstituten om meer te weten te 
komen over plagiaat - en nog belangrijker - hoe ze dit kunnen voorkomen.

Wat is Urkund?

Onthoud
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Upload jouw documenten 
naar Urkund via e-mail, 
web of de bestaande LMS 
van jouw instituut. Wij 
ondersteunen alle standaard 
bestandsformaten en zelfs 
.zip-bestanden wanneer 
deze worden verzonden via 
e-mail. Het desbetreffende 
analyseadres ontvang je van 
de docent. 

Wanneer het bestand is 
geüpload, controleren we 
het document in relatie tot 
onze bronnen zoals eerder 
geüpload materiaal en we 
gebruiken de nieuwste 
algoritmes die slimmer 
worden bij elke upload.

Onze analyse is snel klaar en 
wordt direct verzonden naar 
de docent/opleider middels 
een interactieve rapportage. 
De docent kijkt vervolgens 
naar de bevindingen, 
evalueert of er sprake is 
van plagiaat en deelt naar 
wens de resultaten met de 
studenten.



Volgens Jude Carroll, van Oxford Brookes University en Carl Mikael Zetterling,  
KTH Learning Lab, komt plagiaat voor wanneer iemand de gedachten of bewoordingen 
gebruikt alsof het zijn of haar eigen materiaal is. Dit betekent dat plagiaat meer is dan 
alleen een stuk tekst letterlijk overnemen. Het kan ook een vraag zijn die structureel of 
conceptueel gelijk is. "In jouw eigen tekst ben jij verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat 
de gedachtes en bewoordingen helemaal van jou zijn. Wanneer je iemands gedachten of 
bewoordingen gebruikt alsof het de jouw zijn, plagieer je.” (Carroll & Zetterling, year 2009) 

Wat het daadwerkelijk betekent, is dat wanneer je tekst A nodig hebt om tekst B te creëren, 
dan moet je tekst A noemen als bron. De bron niet noemen, is plagiëren.

Om dit handboek op een juiste manier te beginnen, kijken we naar 
de definitie van wat plagiaat nu precies is. Let wel dat het meer is 
dan slechts iemands tekst kopiëren en plakken, het gaat ook over 
iemands (gepubliceerde) idee zelf stelen. Sterker nog, plagiaat kan 
ook betekenen dat je inbreuk doet op intellectueel eigendom.

Wat is plagiaat?
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Vuistregel

"Heb je tekst A nodig 
om tekst B te creëren? 

Dan moet tekst  
A genoemd worden 

als een bron"



Respect voor academische standaarden en integriteit is een van de belangrijkste zuilen van 
academisch werken. Daarnaast moet je zelf uit het geleerde een conclusie kunnen trekken 
en met nieuwe theorieën op de proppen komen. Iemands werk plagiëren laat op geen 
enkele manier zien dat je een groei hebt doorgemaakt, en je doet je geloofwaardigheid 
en academische standaard geen eer aan. Dankzij nieuwe technologieën is plagiaat steeds 
makkelijker te herkennen - zelfs als je de studie al hebt afgerond - en het kan vergaande 
consequenties hebben voor je carrière.

  Controleer altijd dat jij en de docent een 

overeenstemming hebben wanneer het 

aankomt op verwijzingen

 

  Informeer jezelf over de verschillende 

verwijzingsstijlen die worden geaccepteerd 

op jouw universiteit. De meeste universiteiten 

hebben hun eigen handleidingen en 

helppagina's om jou te assisteren

  Vraag jezelf af of jouw tekst algemene of 

specialistische kennis is 

Naast het gevaar om uit het onderzoek of zelfs de onderwijsinstelling te 
worden gezet, is plagiaat ook een gevaar voor origineel en vrij denken.

Waarom zou je?
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Je zult slagen!
  Algemene kennis bestaat uit feiten die de 

meeste mensen wel weten zoals dat een dag  

24 uur heeft of dat er in Brazilië Portugees 

wordt gesproken

 

  De lijn tussen algemene kennis en 

specialistische kennis is soms dun, vraag het 

aan je docent of een expert als je twijfelt

 

 Algemene kennis behoeft geen bronvermelding

 

  De tekst aanpassen en de bewoording wijzigen, 

met behoud van de originele betekenis, heeft 

meestal een bronvermelding nodig!

Zorg ervoor dat 
je deze richtlijnen 

opvolgt om geen 
onnodige fouten te 

maken tijdens jouw 
academische  

carrière.



A.   Een kort artikel direct overschrijven of 
kopiëren vanuit een bron zonder de 
originele auteur te noemen.

B.   Samen met je docent/begeleider een 
tekst bewerken die je zelf eerder hebt 
geschreven.

C.   Een tekst van een andere auteur vertalen 
naar een andere taal en het resultaat 
gebruiken zonder bronvermelding.

D.   Een bestaande tekst gebruiken zonder 
de originele auteur te noemen, maar 
kleine aanpassingen doen waardoor de 
woordvolgorde is gewijzigd, woorden 
zijn vervangen met synoniemen, of 
bepaalde termen zijn verwijderd of 
toegevoegd.

Vijf van deze voorbeelden zijn plagiaat. Welke zijn het?

Vijf van deze voorbeelden zijn plagiaat. Welke zijn het?

Test je kennis
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E.  Verschillende teksten lezen en de inhoud 
wijzigen om een nieuw document 
te maken dat niet lijkt op een van de 
originele bronnen op een paar woorden 
of zinnen na, zonder de bron te noemen 
van deze bronnen.

F.  Een tekst van 3-4 zinnen letterlijk 
transcriberen en laten weten wie de 
originele auteur is van de tekst.

G.   Een tekst die jij zelf hebt geschreven 
naar een andere taal vertalen en 
gebruikmaken van het resultaat.

H.   Voortborduren op een tekst die eerder is 
beoordeeld zonder te laten weten welke 
delen oud zijn.

"Mensen die 
kopiëren, lopen 

altijd een stap 
achter"

Wayne Gerard Trotman

Antwoord: A, C, D, E en H zijn allemaal gevallen van plagiaat. B en F worden op de juiste manier 
verwezen. G kan gezien worden als valsspelen onder bepaalde voorwaarden, maar het is geen plagiaat.



Wanneer je bijvoorbeeld schrijft over de impact van bliksem op het sociale 
leven van de mens, kun je er niet van uitgaan dat deze kennis algemeen is en 
daarom is het dus specialistische kennis. Wanneer je tekst hierover gebruikt 
zonder een bron te noemen en het verwerkt in jouw scriptie, is het altijd 
plagiaat. Zelfs wanneer je alle woorden vervangt.

Normaliter is alle kennis die geen publiek eigendom is, gebaseerd op 
onderzoek over het onderwerp en daarom moet er dus op de juiste manier 
naar verwezen worden. Als je de bron niet noemt, plagieer je de gedachtes 
en conclusies van een auteur - zelfs wanneer je je eigen woorden gebruikt 
om deze te beschrijven.

Algemene / 
specialistische kennis
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Bijvoorbeeld, wanneer je in een scriptie de Braziliaanse politieke 
ontwikkelingen aan het eind van de 20e eeuw bespreekt, is het niet nodig 
om te laten weten dat Portugees de voertaal van het land is. Hiervoor hoeven 
geen bronnen voor te worden gegeven, dit is algemene kennis.

Wanneer je echter een klein schrijven inlevert over feiten van Brazilië en deze 
scriptie leunt zwaar op een enkele bron, dan moeten de bronnen  
genoemd worden.

Heb je je bronnen op internet gevonden, zorg er dan voor dat je de bron, de 
publicatiedatum en datum van gebruik noteert. Het moet voor iedereen die 
jouw scriptie leest gemakkelijk zijn om de bron terug te vinden. Een volledig 
internetadres en referentie aan een paginanummer van het gebruikte boek is 
altijd vereist. Houd in gedachten dat je niet teveel op een internetbron moet 
leunen, deze kunnen onbetrouwbaar zijn. 
En denk er altijd aan om de feiten te controleren, idealiter verifieer je deze 
met verschillende onafhankelijke bronnen.

Controleer de feiten
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We weten allemaal dat uitstellen ervoor zorgt dat de deadline opeens daar 
is. Als je jezelf in een dergelijke situatie bevindt, probeer dan niet de boel te 
haasten door werk van studenten te kopiëren. Urkund WEET dat. Je kunt 
beter alles op alles zetten en je scriptie gaan schrijven

Een betere aanpak: begin op tijd, deel de taken op in verschillende subtaken 
en geef deze allemaal individuele deadlines. Volg je schema zo goed als 
mogelijk en houd bij wat er gedaan is zodat je weet waar je bent binnen 
je tijdslijn. Een extra voordeel hiervan is dat je niet gestrest raakt en dus de 
vrijheid hebt om creatief te zijn. En als iets niet zo gaat als je had verwacht, is 
dat niet erg. Je hebt tijd genoeg.

Lees Brian Tracy’s “Eat That Frog!” voor tips om uitstelgedrag te voorkomen.

Plan vooruit
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Het lijkt misschien logisch, maar zorg ervoor dat je altijd de bron noteert van 
wat je hebt gevonden. Als het een artikel van internet is, zorg er dan voor dat 
je ook dat datum opschrijft waarop je het hebt gevonden (voor het geval het 
verdwijnt) en de datum dat het artikel is gepubliceerd. Als je bron een boek is, 
zorg er dan voor dat je noteert welke druk je gebruikt.

Een goede tip is om een document op je computer te hebben waarin je alle 
bronnen noteert, dan kun je deze altijd gebruiken als naslagwerk.

Het risico dat je loopt wanneer je dit niet doet, is dat je de bron vergeet en 
kostbare tijd kwijt bent met het opnieuw opzoeken van het artikel, in plaats 
van je scriptie te schrijven.

Noteer altijd de bron
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Afhankelijk van je vakgebied, kunnen de standaarden van verwijzen afwijken. 
Sommige van de meestvoorkomende manieren zijn Harvard, Oxford, IEEE, APA, 
MLA, Chicago / Turabian. Onthoud dat ongeacht de stijl die je kiest, je MOET 
consequent blijven. Met uitzondering van IEEE, zijn de twee grootste verschillen 
de manier waarop voetnoten en verwijzingen in de tekst worden gebruikt.

Bronverwijzingen
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Leuk weetje: 
Ondanks zijn naam, is de Harvard-
verwijsstijl de meestvoorkomende 
manier van verwijzen in het VK en 
Australië, de APA- en MLA-stijlen 

worden weer het meest  
gebruikt in de VS.



Citaten in de tekst

Auteursnaam en jaar van publicatie zijn de minimale vereisten, maar wanneer het een 
direct citaat betreft of een specifiek detail, dan moet ook het paginanummer worden 
vermeld. Op deze manier hoeft de lezer niet de hele bron te lezen om te ontdekken 
waarnaar gerefereerd wordt. De verwijzing staat tussen haakjes (Lazar, 2006, p. 34). 
Wanneer je pagina 34 en 35 hebt gebruikt, dan schrijf je pp. 34-35, pp. staat hierbij 
voor 'pagina's'. Verwijs je naar meer dan een pagina. Dan schrijf je p.34 et seq. 'Et seq' 
staat hierbij voor 'meer volgt'. Het is ook mogelijk om de 'p.' te vervangen door  
een ':' (Lazar 2006:34). Wanneer je herhaaldelijk verwijst naar dezelfde quote, dan 
mag de pagina worden overgeslagen. (Lazar 2006). Verwijs je naar meer dan een 
auteur en minder dan vier, gebruik dan dit formaat: (Smith & Jones 2010).  
Voor meer dan vier auteurs: (Smith et al. 2010) OF Smith et al. (2010) wanneer  
het onderdeel is van de zin.

(Bron: http://owll.massey.ac.nz/referencing/harvard-style.php)

Verwijzingenlijst
 
Boek 
Volgorde: auteur, jaar, boektitel, uitgever, plaats van uitgave. 

Artikel
Volgorde: auteur, jaar, artikeltitel, titel publicatie, uitgave en/of nummer, pagina('s). 

Artikel met DOI
Volgorde: auteur, jaar, artikeltitel, titel publicatie, uitgave en/of nummer, pagina('s), website.

De Harvard-stijl wordt vaak omschreven als het auteur-
jaar-systeem en gebruikt literatuurverwijzingen in directe 
relatie tot de tekst. Het is nagenoeg gelijk aan de  
APA-citatenstijl.

De Harvard-stijl
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Deze stijl lijkt veel op de verwijzingsstijl van Harvard, maar 
het grote verschil is dat in de APA-style de auteur en het 
publicatiejaar verdeeld worden met een komma: (Lazer, 2006).

De APA-stijl
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Citaten in de tekst

Auteursnaam en jaar van publicatie zijn de minimale vereisten, maar wanneer het een 
direct citaat betreft of een specifiek detail, dan moet ook het paginanummer worden 
vermeld. Op deze manier hoeft de lezer niet de hele bron te lezen om te ontdekken 
waarnaar gerefereerd wordt. De verwijzing staat tussen haakjes (Lazar, 2006, p. 34). 
Wanneer je pagina 34 en 35 hebt gebruikt, dan schrijf je pp. 34-35, pp. staat hierbij 
voor 'pagina's'. Verwijs je naar meer dan een pagina. Dan schrijf je p.34 et seq. 'Et seq' 
staat hierbij voor 'meer volgt'. Het is ook mogelijk om de 'p.' te vervangen door  
een ':' (Lazar 2006:34). Wanneer je herhaaldelijk verwijst naar dezelfde quote, dan 
mag de pagina worden overgeslagen. (Lazar 2006). Verwijs je naar meer dan een  
auteur en minder dan vier, gebruik dan dit formaat: (Smith & Jones 2010). Voor meer 
dan vier auteurs: (Smith et al. 2010) OF Smith et al. (2010) wanneer het onderdeel is 
van de zin.

(Bron: https://libguides.murdoch.edu.au/APA).

Verwijzingenlijst

Boek 
Volgorde: auteur, jaar, boektitel, uitgever, plaats van uitgave. 

Artikel
Volgorde: auteur, jaar, artikeltitel, titel publicatie, uitgave en/of nummer, pagina('s). 

Artikel met DOI
Volgorde: auteur, jaar, artikeltitel, titel publicatie, uitgave en/of nummer, pagina('s), website.



Citaten in de tekst

De nummers refereren aan de notities die geplaatst zijn in de voettekst of op dezelfde 
pagina of aan het einde van de tekst gebundeld staan. De laatstgenoemde optie 
komt minder vaak voor, de meeste mensen vinden het prettig om de voetnoot 
direct te kunnen lezen wanneer ze deze tegenkomen in een zin of alinea. Plaats het 
superscript direct achter het citaat en gebruik hetzelfde nummer in de voetnoot of 
aan het einde van de tekst. 

Het formaat kan enorm variëren afhankelijk van het soort bron  
(boek, wetenschappelijk artikel, webpagina, etc.), welk vakgebied je  
in afstudeert of hoeveel auteurs er zijn, etc. Gebruik eerder gepubliceer 
de artikelen als naslagwerk.

Bron: https://www.ub.umu.se/en/write/references/writing-references-oxford

De Oxford-stijl is een op de voetnoot gebaseerde stijl waarbij 
een nummer in superscript in de tekst wordt weergegeven 
om een verwijzing aan te geven.

De Oxford-stijl
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Verwijzingenlijst

Boek
2 Volgorde: auteur, titel, editie, plaats van uitgave, uitgever, publicatiejaar.

E-boek
2 Volgorde: auteur, titel, editie, plaats van uitgave, uitgever, publicatiejaar, website, datum van opvraag

Artikel
2 Volgorde: auteur (voor- en achternaam), titel van artikel, naam van publicatie, uitgave, nummer,  
jaar van uitgave. paginanummers van artikel

Artikel met DOI
2 Volgorde: zelfde als bij het artikel, vaak geven uitgevers zelf aan hoe de verwijzing moet  
worden genoteerd

Website
2 Volgorde: (indien beschikbaar): auteur, organisatie, autoriteit of bedrijf; (jaar); titel van document of 
pagina; naam van een website of eigenaar van de website; laatste update van de website; volledige 
URL (http://.....), datum van opvraag



Citaten in de tekst

In de IEEE verwijzingsstijl wordt een nummer [X] gebruikt wanneer het werk van een 
andere auteur wordt geciteerd. Aan het eind van je opdracht, wordt de volledige 
verwijzing [X] van het werk weergegeven. Citaten en de bijbehorende verwijzingen 
worden gegeven in de volgorde waarin ze zijn verschenen in jouw werk. Citaten 
moeten tussen vierkante haakjes staan, zoals:
Albert Einsteins theorie is voor het eerst gefotografeerd [13].
Bij het noemen van auteurs gaat dit als volgt: Einstein [13] was van mening dat... 
of gebruikte et al. voor meer dan vier auteurs. Noem geen jaar van publicatie in de 
citaten, dit is normaliter alleen vereist voor andere verwijsstijlen. 

Bron: http://libraryguides.vu.edu.au/ieeereferencing/gettingstarted

Verwijzingenlijst
 
Net als in alle andere referentiestijlen, moet de volledige bron worden genoemd aan 
het einde van je werk. De lijst met verwijzingen moeten alle details bevatten van de 
bronnen die genoemd zijn in de tekst. 

Verwijzingen moeten in de volgorde verschijnen waarin de bronnen worden 
aangehaald in de scriptie, te beginnen met een [1] enzovoorts van het laagste  
tot het hoogste nummer. 

Verwijzingen in de verwijzingenlijst hoeven niet in alfabetische volgorde van auteur of 
titel te staan.

De IEEE verwijzingsstijl wordt vaak gebruikt in technische 
rapportages en minder in scripties of publicaties die zwaar 
leunen op tekst.

De IEEE-stijl
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Citaten in de tekst

Als je een bron gebruikt in je tekst, schrijf dan zowel de auteur als het paginanummer 
op (Lazor 36). Wanneer je de auteur citeert in een zin, schrijf je dit als volgt op: Lazor 
is ervan overtuigd dat zijn theorie hout snijdt (36). Meerdere auteurs worden, zoals 
gewoonlijk, weergegeven als et. al na de eerste auteur. 

Door de bredere insteek, kun je met deze stijl zelf bepalen welke informatie je geeft. 
Maar, het moet altijd in dezelfde volgorde gebruikt worden:

Auteurs, 'titel van bron.' (bijv. hoofdstuktitel, artikeltitel, webpagina, lied, 
televisieaflevering), titel van drager (bijv. boektitel, tijdschriftnaam, website, 
albumnaam, televisieprogramma), andere bijdragers (bijv. vertaald door, redactie 
door, uitgevoerd door), versie (bijv. editie), nummer (bijv. tijdschriftnummer, uitgave), 
uitgever, datum van uitgifte, locatie. (bijv. paginanummer, hoofdstuknummer, URL)

Verwijzingenlijst
 
Volgorde: Auteur, Titel van Bron, Titel van drager (de drager is de bron in het geval van 
een boek), andere bijdragers (vertalers of redactie), versie (editie), nummer  
(vol. en/of nr.), uitgevers, datum van uitgifte, locatie (pagina, alinea, URL of DOI).

Voorbeelden

Wallis, Mick, en Simon Shepherd. Studying Plays. 2nd ed., Hodder Arnold, 2002. 

 

Watson, Lois. “Body Parts in Limbo When Amputees Can’t Let Go.” Sunday Star Times, 19 okt. 2008: A8. 

Fomison, Tony. Hill Top Watcher. 1976, olieverf op canvas, Te Papa,  
https://www.tepapa.govt.nz/ vis-it/exhibitions/toi-art/tony-fomison-lost-dark.  
Gelezen op 2 september, 2018.

De MLA-verwijsstijl geeft je meer vrijheid dan de andere 
verwijsstijlen, dit zie je terug in de lijst met verwijzingen. 
Het wordt vaak gebruikt bij kunst en het is de stijl van de 
Modern Language Association (MLA).
Wil je puur laten weten dat er een bron is gebruikt, zorg er 
dan voor dat je de bron weergeeft zodat de lezer deze  
kan vinden. 
 
Bron: http://owll.massey.ac.nz/referencing/mla-style.php

De MLA-stijl
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Meer bronnen, 
meer kennis
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De Harvard-stijl:
www.owll.massey.ac.nz/referencing/harvard-style.php
www.wikihow.com/Cite-Using-the-Harvard-Style

De Oxford-stijl:
www.ub.umu.se/en/write/references/writing-references-oxford
www.wikihow.com/Reference-in-Oxford-Style
www.ox.ac.uk/public-affairs/style-guide?wssl=1

De IEEE-stijl:
libraryguides.vu.edu.au/ieeereferencing/gettingstarted

De APA-stijl:
www.wikihow.com/Cite-a-Textbook-in-APA
owll.massey.ac.nz/referencing/apa-style.php

De MLA-stijl:
www.wikihow.com/Quote-and-Cite-a-Play-in-an-Essay-Using-MLA-Format
owll.massey.ac.nz/referencing/mla-style.php



Beter mee verlegen dan 
om verlegen
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De achterliggende gedachte van studeren 
is om nieuwe kennis te vergaren en nieuwe 
ideeën te creëren rondom een onderwerp 
dat nieuw of oud is. 

In het hart van alle academische studies 
ligt de mogelijkheid om het oude met 
het nieuwe te combineren, maar ook om 
bestaand onderzoek te gebruiken als een 
drijfveer om nieuw onderzoek mogelijk te 
maken. Daarbij is het dus belangrijk om 
op een juiste wijze eerder onderzoek te 
gebruiken. Om jouw eigen resultaten te 
laten meetellen, moet je altijd eerder gedaan 
onderzoek meenemen en deze op een  
juiste manier CITEREN. 

Wanneer jouw scriptie of paper wordt gecontroleerd op 
plagiaat door Urkund, zorg er dan voor dat je van TEVOREN 
je bronnen hebt gecheckt. Controleer je literatuurlijst en 
zorg ervoor dat al je bronnen direct opschrijft wanneer je 
deze voor het eerst gebruikt. Zo voorkom je problemen in  
de toekomst. 

Wees altijd duidelijk over waar je tekst, 
ideeën of afbeeldingen hebt verkregen en 
dan voorkom je plagiaat als een pro.

De volgende pagina's geven verschillende 
voorbeelden die je kunt gebruiken om te 
leren wat gezien wordt als plagiaat. Neem 
altijd contact op met je docent of begeleider 
wanneer je twijfelt. Neem als regel aan dat je 
altijd de bronnen noemt waardoor je je hebt 
laten inspireren. Dit geldt voor gedachtes, 
maar ook hele alinea's, van een  
bepaalde bron.

"De achterliggende 
gedachte van studeren 

is om nieuwe kennis 
te vergaren en nieuwe 

ideeën te creëren 
rondom een onderwerp 

dat nieuw of oud is." 
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De eerste metalen moeten gevonden zijn in de vorm van klompjes. 
Het moeten stukjes koper of goud zijn geweest, want dit zijn de soort 
metalen die je vrij in de natuur kunt vinden. De roodachtige kleur van 
het koper, of de gelige kleur van goud is waarschijnlijk opgevallen; en 
die metalen uitstraling, deze is zoveel mooier en bijzonderder dan de 
fletse, saaie kleuren van de meeste stenen. Het is bijna zeker dat het 
eerste gebruik van metaal een puur esthetische was, in welke vorm het 
metaal ook werd gevonden. Op dezelfde manier werden zeeschelpen 
of gekleurde steentjes gebruikt.

(Asimov, Isaac, Greenwood Press, 1979)

1. Oorspronkelijke tekst:
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Voorbeeld 1 

De eerste metalen zijn waarschijnlijk in klompjes of als puur metaal 
gevonden. Deze metalen behoorden tot de weinige soorten die je in 
klompjes in de natuur kunt vinden. Deze metalen werden in het begin 
decoratief gebruikt en pas later werd er ook een praktisch nut  
voor gevonden.

De schrijver heeft niet de volledige tekst gebruikt, heeft de 
tekst aangepast en heeft, voor het grootste gedeelte, zijn eigen 
bewoording gebruikt.

Antwoord: dit is herschrijven (of parafraseren) en kan gezien worden als 
plagiaat omdat er geen verwijzing is naar de auteur. De tekst lijkt sterk op het 
origineel. De daadwerkelijke theorieën en ideeën, en ook de conclusie,  
zijn nog steeds van Isaac Asimov.

Voorbeeld 2 

De eerste metalen moeten gevonden worden in de vorm van klompjes. Het 
moeten stukjes koper of goud zijn geweest, want dit zijn de soort metalen 
die je vrij in de natuur kunt vinden. De roodachtige kleur van het koper, of de 
gelige kleur van goud is waarschijnlijk opgevallen; en die metalen uitstraling, 
deze is zoveel mooier en bijzonderder dan de fletse, saaie kleuren van de 
meeste stenen. Het is bijna zeker dat het eerste gebruik van metaal een puur 
esthetische was, in welke vorm het metaal ook werd gevonden. Op dezelfde 
manier werden zeeschelpen of gekleurde steentjes gebruikt.

(Asimov, Isaac, Greenwood Press, 1979)

Hier verwijst de schrijver naar de bron.

Antwoord: Dit kan echter gezien worden als plagiaat. De schrijver heeft 
een aantal zinnen direct uit het boek van Asimov gehaald zonder gebruik te 
maken van aanhalingstekens. Deze zinnen worden omringd door de tekst 
van de schrijver zelf, waardoor het moeilijk wordt om te bepalen welke tekst 
origineel is en welke van Asimov. Daarnaast is er geen paginaverwijzing in de 
bronverwijzing.



Voorbeeld 4 

De fascinatie met goud en andere glimmende metalen gaat terug tot de 
eerste dagen van ons bestaan. We weten niet zeker hoe de mensheid op het 
fantastische idee is gekomen om metaal uit de grond te halen. Er zijn talloze 
theorieën op dit gebied. Een geloofwaardige uitleg is dat de eerste metalen 
die werden gevonden het soort metaal was dat als klompjes in de natuur te 
vinden is. Een voorbeeld hiervan is goud, dat gevonden kan worden zonder 
dat er erts moet worden behandeld. Op deze manier zijn we bekend geraakt 
met metaal en begon de mensheid te zoeken naar andere vormen, al snel 
vonden we gouderts. Vervolgens begon de mensheid te experimenteren 
door kleine hoeveelheden erts te behandelen en ontdekten we dat er ook 
andere bruikbare metalen zijn en vonden we de manieren waarop we deze 
het beste kunnen opgraven.

Er is geen bronvermelding en de tekst ziet eruit alsof het 
gebaseerd is op de originele tekst.

Antwoord: Dit is een grijs gebied. Er is geen exacte tekstuele overeenkomst, 
maar als de schrijver daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van Asimovs boek 
bij het produceren van de tekst, zou er een bron moeten worden vermeld. 
Wanneer de schrijver dit zelf heeft geproduceerd en de conclusies van 
Asimov niet kent, dan kan de schrijver niet worden beticht van plagiaat.

Voorbeeld 3 

De techniek waarbij metaal uit erts wordt gehaald, is fascinerend. Wat is het 
dat de mensheid sinds het begin der tijden drijft te experimenteren om deze 
metalen uit de grond te halen? Volgens Isaac Asimov is het goed mogelijk 
dat koper en goud tot de eerste metalen behoren die gevonden zijn omdat 
deze vrij in de natuur bestaan in de vorm van klompen. Nadat deze waren 
gevonden, kon daaruit geconcludeerd worden dat er meer soorten metalen 
zijn die uit andere soorten erts zijn te halen. Vanaf dat moment begonnen de 
experimenten om metaal uit de grond te halen.

(Asimov, Isaac, Greenwood Press, 1979)

De schrijver gebruikt geen aanhalingstekens, maar verwijst wel 
naar de bron.

Antwoord: Dit valt niet onder plagiaat. Dit is een samenvatting. De schrijver 
heeft de gedachten van Asimov opnieuw opgeschreven in zijn eigen 
woorden en heeft op de juiste wijze naar de bron verwezen. Daarnaast zijn 
er referentiemarkeringen ('volgens Isaac Asimov...') in de tekst zodat je weet 
welke gedachten van de schrijver zijn en welke gedachten van Asimov.
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Voorbeeld 5 

Een redelijke uitleg over hoe de mensheid op het geweldige idee is gekomen om metaal uit de grond te halen in de vorm van erts, 
en dat de herkomst hiervan is dat we eerst metalen vonden die los op de grond lagen in de vorm van klompjes. Een voorbeeld 
hiervan is goud, dat gevonden kan worden zonder dat er erts moet worden behandeld. Isaac Asimov heeft zijn uitleg op de 
volgende manier verwoord:

De eerste metalen moeten gevonden zijn in de vorm van klompjes. Het moeten stukjes koper of goud zijn geweest, want dit zijn 
de soort metalen die je vrij in de natuur kunt vinden. De roodachtige kleur van het koper, of de gelige kleur van goud is waarschij-
nlijk opgevallen; en die metalen uitstraling, deze is zoveel mooier en bijzonderder dan de fletse, saaie kleuren van de meeste ste-
nen. Het is bijna zeker dat het eerste gebruik van metaal een puur esthetische was, in welke vorm het metaal ook werd gevonden. 
Op dezelfde manier werden zeeschelpen of gekleurde steentjes gebruikt.

(Asimov, Isaac, Greenwood Press, 1979, p. 3)

Op deze manier zijn we bekend geraakt met metaal en begon de mensheid te zoeken naar andere vormen, al snel vonden we 
gouderts. Vervolgens begon de mensheid te experimenteren door kleine hoeveelheden erts te behandelen en ontdekten we dat 
er ook andere bruikbare metalen zijn en vonden we de manieren waarop we deze het beste kunnen opgraven.

Er zijn geen aanhalingstekens bij het stuk tekst dat uit Asimovs boek is gehaald en de gedachten van de 
schrijver zijn in de rest van de tekst duidelijk beïnvloed door Asimov.

Antwoord: dit is de juiste manier om om te gaan met een citaat van deze lengte. Dit noemt men een blokcitaat en er zijn dan 
geen aanhalingstekens nodig. De tekst is duidelijk gescheiden van de eigen bewoording van de schrijver. Blokcitaten zijn de juiste 
manier om een citaat weer te geven die een bepaalde lengte overschrijdt. Aanhalingstekens moeten gebruikt worden wanneer 
de tekst waarnaar je wilt refereren korter is, ongeveer een of twee zinnen lang. De schrijver citeert het deel van Asimovs boek 
waardoor hij of zij zich heeft laten beïnvloeden, verdere verwijzingen zijn niet nodig.
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AARDE, ONZE THUISPLANEET, het is een wereld als geen ander. 
De derde planeet vanaf de zon, de aarde, is de enige plek in het 
universum waarvan we weten dat er leven is. De aarde draait  
elke 365,25 dagen om de zon. Onze kalender heeft slechts  
365 dagen, daarom voegen we elke vier jaar een schrikkeldag 
toe om het verschil goed te maken. 

Michael Greshko, https://www.nationalgeographic.com/science/space/solar-system/earth/,  
National Geographic, 23/08/19, laatst bezocht op 30/08/19

2. Oorspronkelijke tekst
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Voorbeeld 1 

Zoals we allemaal weten, is de aarde onze thuisplaneet en het is een wereld als 
geen ander. De derde planeet vanaf de zon, de aarde, is de enige plek in het uni-
versum waarvan we weten dat er leven is. Om precies te zijn, draait de aarde 
elke 365,25 dagen om de zon. Onze kalender heeft slechts 365 dagen, daarom 
voegen we elke vier jaar een schrikkeldag toe om het verschil goed te maken. 

Dit valt onder 'algemene kennis', maar de schrijver heeft bijna 
letterlijk de tekst van Greshko gekopieerd.

Antwoord: het is wel degelijk algemene kennis, maar kan nog steeds gezien 
worden als plagiaat. De reden is dat de tekst van Greshko model stond voor 
de tekst. In dit geval zijn het niet de conclusies van Greshko die geplagieerd 
zijn, deze vallen onder algemene kennis. De bewoording van Greshko is 
echter wel geplagieerd, dit betekent dat er zowel aanhalingstekens moeten 
komen als een bronvermelding.
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Internetbronnen
Als je meer te weten wilt komen over wat gezien kan 
worden als plagiaat, zijn er heel veel bronnen op internet. 
Bijvoorbeeld:

Een quiz van Indiana University om erachter te komen wat zij plagiaat vinden:
www.education.indiana.edu/~frick/plagiarism

Een handleiding over plagiaat door verschillende Deense universiteiten (Engelstalig):
www.en.stopplagiat.nu

De Interactive Anti-Plagiarism Guide - Jönköping University (Engelstalig):
www.pingpong.hj.se/public/courseId/10565/publicPage.do

Citeren in verschillende stijlen, inclusief in de tekst en literatuurlijst stijlen  
en handleidingen:
www.citethisforme.com



Scriptieboeren en 
ghostwriters
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Met de komst van internet in de klaslokalen, ligt alle kennis binnen handbereik. 
Maar dat betekent ook dat het steeds makkelijker wordt om toegang te krijgen 
tot 'kant-en-klare' content, vaak in ruil voor geld. Deze diensten noemt 
men scriptieboeren en de schrijvers die hiervoor productie leveren heten 
ghostwriters. Veelal wordt de content die zij produceren gekopieerd van andere 
scripties en is het plagiaat en dus herkenbaar door ons systeem. En zelfs als 
het niet direct wordt herkend als plagiaat, zal latere techniek het waarschijnlijk 
wel vinden (bijvoorbeeld wanneer de schrijfstijl drastisch afwijkt van eerdere 
opdrachten). Als student moet je je eigen toekomstige zelf een plezier doen en 
dit soort diensten links laten liggen. Geloof ons, je bent jezelf  
later dankbaar!



"Innoveren doe  
je niet door te  

kopiëren"

Larry Ellison
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We hopen dat deze handleiding je enigszins duidelijkheid heeft gegeven 
over wat plagiaat is en wat niet, of je nu een docent bent of een student. 
Onthoud, dit is slechts een handleiding, geen wettekst. We horen graag van 
je. Stuur je feedback naar marketing@urkund.com. 

Ga serieus om met je bronnen, controleer dat ze beschikbaar zijn wanneer 
ze je in je literatuurlijst opneemt en schrijf altijd op wanneer je ze voor het 
laatst bezocht. Combineer verwijsstijlen niet, blijf consistent en geniet van 
het leerproces, of je nu een middelbare scholier bent of een masterstudent, 
een docent of een professor! 

Famous Last Words
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