NOTA IN VERBAND MET PLAGIAAT EN WETENSCHAPPELIJKE
INTEGRITEIT
FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN EN ARCHITECTUUR
DEFINITIE VAN PLAGIAAT
Plagiaat wordt aan de UGent beschouwd als een vorm van fraude en een onregelmatigheid.
Als plagiaat wordt beschouwd: het presenteren als een oorspronkelijk product en onder
eigen naam van (gedeelten van) een bron zonder bronvermelding. Plagiaat kan betrekking
hebben op verschillende vormen van producten zoals tekst (schriftelijk, mondeling), beeld
(foto’s, film, grafieken, schema’s, figuren...), muziek, databestand, structuur, gedachtengang,
ideeëngoed. (Onderwijs- en examenreglement 2022–2023, definitielijst).
In werkstukken, bijvoorbeeld een projectverslag of de masterproef, wordt het geheel of
gedeeltelijk overnemen van teksten (al dan niet vertaald) van gelijk welke bron
(publicaties, internet, boeken, cursussen, ...) zonder het gebruik van aanhalingstekens of
andere manieren om citaten aan te duiden en zonder bronvermelding beschouwd als
plagiaat. Het overnemen zonder bronvermelding van proefresultaten, figuren, schema's,
tabellen en grafieken wordt ook beschouwd als plagiaat. (Facultaire aanvullingen op het
Onderwijs- en examenreglement, OER, 2022–2023, artikel 78).
SANCTIONERING VAN PLAGIAAT
Het plegen van plagiaat is een vorm van fraude.
Indien een verantwoordelijk lesgever, promotor van de masterproef of
beoordelingscommissie vermoedt dat een student plagiaat heeft gepleegd (dat de evaluatie
van het betreffende werkstuk kan beïnvloeden), dan geldt de procedure volgens artikel 78
van het OER onverminderd.
SAMENVATTEN, PARAFRASEREN OF CITEREN EN CORRECT REFEREREN
Via het studentenportaal kan elke student informatie raadplegen over taalbegeleiding en advies. In Ufora kan elke student inschrijven op de cursus ‘Academisch schrijven in een
notendop’ waar het aanbod wordt bekend gemaakt (o.m. een leerpad, de UGentschrijfwijzer1, workshops of individuele begeleiding).
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Correct refereren, citeren of parafraseren is noodzakelijk om plagiaat te vermijden. Indien
ideeën, woorden, zinnen of figuren… van iemand anders worden geciteerd, samengevat of
geparafraseerd in een werkstuk, dan moet de auteur of de bron worden vermeld: in de tekst
zelf, net na de betreffende passage, én in de referentielijst van het werkstuk.
Citeren is het letterlijk kopiëren van de woorden van de auteur, parafraseren is het in eigen
woorden omschrijven van de ideeën van de andere auteur. Een citaat wordt steeds tussen
aanhalingstekens geplaatst, met bronvermelding in de tekst en in de referentielijst. Bij
parafraseren wordt het idee of de gedachte van de auteur in de eigen woorden samengevat
en beschreven, met bronvermelding in de tekst en in de referentielijst.
REFEREERSTIJLEN EN TOEPASSINGEN
Er bestaan verschillende refereerstijlen, die bovendien per vakgebied kunnen verschillen.
Courante stijlen zijn bijvoorbeeld APA2, IEEE of MLA. Aan de lesgever, de begeleider of de
promotor wordt gevraagd om duidelijk te maken aan de student welke stijl in de eigen
discipline gebruikelijk is.
Studenten dienen consequent voor eenzelfde refereerstijl te kiezen. Eenzelfde refereerstijl
wordt gebruikt voor alle referenties in de tekst en voor de referentielijst, literatuurlijst of
bibliografie. De referentielijst bevat enkel bronnen waaraan in het werkstuk of in de tekst
worden gerefereerd.
Met behulp van een (online) toepassing zoals My EndNote Web, LaTeX of BibTeX kunnen
referentielijsten op een ordelijke manier worden vormgegeven.
WAT IS WEL OF GEEN PLAGIAAT
Wordt niet beschouwd als plagiaat:
• Eigen ideeën;
• Observaties vanuit de eigen ervaringen;
• Resultaten uit eigen experimenten;
• Algemene kennis: standaardkennis en basiskennis uit het vakgebied.
Wat kan worden beschouwd als plagiaat (niet-exhaustief):
• Het geheel of gedeeltelijk overnemen van een werkstuk dat werd ingediend door een
andere student (bijvoorbeeld in een vorig academiejaar).
• ‘Zelfplagiaat’, het geheel of gedeeltelijk hergebruiken of overnemen van een werkstuk
dat al werd ingediend door de student zelf (bijvoorbeeld in een vorig academiejaar).
• Het geheel of gedeeltelijk overnemen van data, code of experimentele resultaten uit
een werkstuk dat in een vorig academiejaar werd ingediend (door de student zelf of
van een andere student).
• Het uitsluitend of overmatig gebruiken van teksten van een andere auteur (of van
verschillende bronnen), al dan niet letterlijk, zelfs met een correcte bronvermelding
(zoals een ‘patchwork’).
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Refereren volgens APA wordt onder meer uitgelegd via https://onderzoektips.ugent.be/nl/tips/00001867/
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•
•
•
•
•
•

Het niet correct aangeven via aanhalingstekens van letterlijke of woordelijke citaten,
met een correcte bronvermelding.
Het overnemen zonder bronvermelding van proefresultaten, figuren, schema's,
tabellen en grafieken.
Teksten of informatie overnemen uit (online) videomateriaal zonder bronvermelding.
Letterlijke vertalingen uit anderstalige bronnen, zonder bronvermelding.
Een woordelijke vertaling met bronvermelding maar zonder enige eigen inbreng of
zonder gebruik van aanhalingstekens.
Ideeën overnemen in eigen bewoordingen zonder bronvermelding.

WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT
Op Vlaams niveau wordt de volgende omschrijving gebruikt van wetenschappelijke
integriteit:
"Wetenschappelijke integriteit beschrijft een houding van onderzoekers en degenen
die betrokken zijn bij onderzoek waarbij zij hun onderzoek uitvoeren volgens de juiste
ethische, wettelijke en professionele kaders, verplichtingen en normen. Het beschrijft
een benadering voor het organiseren en uitvoeren van verantwoord academisch en
wetenschappelijk werk. Hierdoor is het inherent onderdeel van de kwaliteitszorg van
de dagelijkse onderzoekspraktijk en de resultaten daarvan." (Mind the GAP, VLIR
online opleidingstool over WI, https://onderzoektips.ugent.be/nl/tips/00001987/)
De UGent ondertekende de Europese Gedragscode voor Wetenschappelijke Integriteit (de
ALLEA-code), die onderzoekers helpt bij het realiseren van hun professionele
verantwoordelijkheid.
Studenten worden verwacht om wetenschappelijk integer te handelen. Onaanvaardbare
handelingen zijn bijvoorbeeld:
• Het verzinnen of vervalsen van data of experimentele resultaten in een verslag,
werkstuk of masterproef.
• Het opzettelijk en/of selectief weglaten van ongewenste resultaten in een verslag,
werkstuk of masterproef.
• Het verzinnen van een onbestaande bron.
• ‘Misleidend refereren’ of het voorstellen van iemand anders ideeën als zijnde het
eigen werk, met een gedeeltelijke, onvolledige of foutieve bronvermelding.
• Plagiëren, zoals hierboven gedefinieerd en toegelicht.
GEDRAGSCODE VOOR STUDENTEN
De faculteit hecht veel waarde aan wetenschappelijke integriteit. Aan de hand van de
onderstaande gedragscode wenst de faculteit haar studenten aan te zetten tot integer en
oprecht wetenschappelijk handelen en dat bij alle evaluatievormen, werkstukken, verslagen,
projectwerken of masterproeven.
De gedragscode is bedoeld als een leidraad en beschrijft de gebruikelijke normen en
waarden. De student wordt er echter steeds toe gehouden om de verwachtingen en
instructies van de lesgever te volgen rond het raadplegen van en refereren aan bronnen, het
samenwerken met andere studenten of het gebruiken of delen van data, resultaten of
teksten. Wat toegelaten wordt door de lesgever hangt af van de visie van de lesgever op het
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werkstuk: bij een didactisch werkstuk kunnen andere regels gelden dan bij een
evaluatiemoment. De student verbindt zich ertoe om zich hierover te informeren. De lesgever
op zijn beurt verbindt zich ertoe om bij het uiteenzetten van de opdracht helder te
communiceren over de verwachtingen, bijvoorbeeld rond samenwerken.
•
•
•

•

Studenten spieken, plagiëren of frauderen niet, bij eender welke vorm van evaluatie.
Studenten gaan op een wetenschappelijke integer manier om met resultaten van
experimenten en metingen.
Studenten werken niet ongeoorloofd samen: een individueel werk dient individueel te
worden gemaakt en bevat geen tekst van een andere student. Indien er wordt samen
gewerkt, dan wordt beschreven wat het eigen aandeel is en dat van anderen.
Studenten refereren correct aan hun bronmateriaal. Indien er wordt geciteerd,
geparafraseerd of samengevat, dan worden de regels rond correct refereren
consequent toegepast.
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