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Betreft: Geconstateerde toename fraudemeldingen bij online toetsing 

 

Geacht bestuur van de studentenraad,  

Als centrale examencommissie en deel-examencommissie geneeskunde voelen wij de sterke behoefte de 
studenten bachelor en master van de Faculteit der Geneeskunde en u als vertegenwoordigend orgaan 
onderstaand bericht toe te sturen. 

Bij de online examens die de afgelopen maanden zijn gemaakt wordt de examencommissie herhaaldelijk 
en in veel grotere mate dan voorheen (voor toepassing van noodgedwongen online toetsafname) 
geconfronteerd met fraudemeldingen. In de afgelopen maand is de CAT-AP4 gemaakt. Bij dit examen 
kwamen bij een aanzienlijke groep studenten de antwoorden (te) sterk met elkaar overeen. Hierdoor is 
het vermoeden van grootschalige fraude ontstaan bij het maken van de online examens. 

Het raadplegen van externe bronnen (inclusief eigen samenvattingen) of contact met andere studenten 
tijdens de examens is niet toegestaan. In deze CAT-AP4 is ditmaal na intensief intern beraad besloten 
geen actie te ondernemen, ook omdat het een deeltentamen betrof. Echter, met dit bericht willen wij 
benadrukken dat indien bij komende (deel-)examens op aanzienlijke schaal overeenkomstige antwoorden 
worden gegeven, de examencommissie mogelijk niet anders kan dan de toets in zijn geheel – derhalve 
voor alle studenten –  af te keuren.  
 
Het is verontrustend te moeten constateren dat een aantal studenten digitale toetsafname kennelijk 
meent te kunnen ‘omzeilen’ middels het aanwenden van ontoelaatbare hulpmiddelen. Niet alleen zal dit 
gedrag kunnen resulteren in het algeheel ongeldig verklaren van de uitslag van alle studenten (dus ook van 
diegenen die op eigen kracht het examen hebben gemaakt) maar ook moet worden bedacht dat na met 
fraude behaalde examens de getoetste medische kennis voorstelbaar onvoldoende is opgedaan.  
Als student geneeskunde moet men zich realiseren dat een dergelijke kennislacune in het vervolg van de 
studie (onder meer bij het lopen van co-schappen) minst genomen een risicovolle en onwenselijke situatie 
kan opleveren.  
Wij als examencommissies willen u dan ook vragen dit bericht te delen met uw achterban in de hoop en 
verwachting dat iedere student zijn dan wel haar verantwoordelijkheid neemt en in deze integer handelt. 
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Hoogachtend, 
Namens de centrale examencommissie,   namens de deel-examencommissie 
        geneeskunde 
 
Prof. dr. I.E. van der Horst-Bruinsma    Prof. dr. A.L.J. van Balkom 
Voorzitter CEC        Voorzitter DEC GNK 

 

 


