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Inleiding 
Vanaf schooljaar 2020-2021 loopt de plagiaatcontrole van Magister en Magister.me via een nieuwe 
leverancier, Urkund. Magister en Magister.me faciliteren plagiaatcontrole als scholen hiervoor een 
licentie hebben afgesloten. Teksten die leerlingen inleveren, worden dan automatisch gecontroleerd 
op plagiaat. Hiermee krijgt de leerling een extra stimulans om teksten zelf te formuleren en kan de 
docent tijdens het beoordelen van opdrachten meer tijd besteden aan het geven van persoonlijke 
feedback.  
 
In deze korte handleiding wordt ingegaan op de in gebruikname van de plagiaatcontrole van Urkund. 
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1. Algemeen 

1.1. OOP 
Onderwijsondersteunend personeel kan via deze link: https://www.urkund.com/magister/ informatie 
vinden over Urkund en waarom Magister voor deze nieuwe leverancier heeft gekozen. Daarnaast 
staan hier verschillende downloads met informatie om de plagiaatcontrole zo optimaal mogelijk in te 
zetten. Zodra het contract getekend is en retour gestuurd, zorgt Magister voor een soepele overgang 
en hoeft de applicatiebeheerder van de school niets te doen.  
 
Overzetten historie van Ephorus 
Had u eerder een overeenkomst met Ephorus? De historie van Ephorus wordt voor u geconverteerd 
naar Urkund.  

1.2. Docenten 
In Magister Web voor docenten is er sprake van beperkte functionele wijzigingen. Bij het aanmaken 
van een opdracht kan de docent op dezelfde manier aangeven of er gecontroleerd moet worden op 
plagiaat. Zodra een leerling de opdracht inlevert, wordt het ingeleverde document/worden de 
ingeleverde documenten met de software van Urkund gecontroleerd op plagiaat. Zodra deze controle 
gedaan is, ziet de docent het resultaat terug in het overzicht van de ingeleverde opdrachten. 

 
 
 
 

https://www.urkund.com/magister/
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Als de docent daarna inzoomt op desbetreffende leerling, kan hij via de detailkaart klikken op het 
linkje 'XX % match gevonden'. Anders dan bij Ephorus wordt er nu altijd een link getoond en wordt bij 
het klikken hierop een nieuwe pagina (nieuwe tab) geopend met het rapport van het plagiaatresultaat.  
 

1.3. Urkund Rapport 
Op deze link Demo-rapport Urkund staat een voorbeeld van het plagiaatresultaat (rapport) in Urkund.  

Via het vraagteken is het mogelijk om een tour te doorlopen over de diverse 

mogelijkheden die Urkund biedt in het rapport. 
 

 

 

https://secure.urkund.com/view/71917026-570111-148373#/
https://secure.urkund.com/view/71917026-570111-148373#/
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