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Beslissing van de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

van de Vrije Universiteit 

 

 

Gang van zaken 

Bij de Examencommissie is op 26 juni 2020 per e-mail een melding binnengekomen van D. 

Bökenkamp (hierna: Bökenkamp), docent van het vak Bachelorscriptie. Daarin wordt gesteld 

dat X mogelijk stukken heeft overgenomen uit een masterscriptie van Y van de Universiteit 

Utrecht in haar bachelorscriptie. 

  

De melding van Bökenkamp is door de Examencommissie voor commentaar voorgelegd aan 

X. X heeft van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. Tevens is zij uitgenodigd voor een 

hoorzitting van de examencommissie op 10 juli 2020. Bökenkamp is op de hoorzitting 

verschenen, X niet. 

 

Standpunten 

Het standpunt van Bökenkamp blijkt uit de melding. In het gesprek heeft hij nog aangevuld 

dat X problemen ondervond met de planning tijdens het scriptietraject, dat tussentijds geen 

hoofdstukken zijn ingeleverd en dat de eerste, volledige versie een geheel ander onderwerp 

betrof. De eerste versie is niet-ontvankelijk verklaard. Daarnaast gaf hij, zoals reeds in de 

melding aangegeven, aan dat de formulering van de probleemstelling, de structuur van de 

scriptie en de inhoud overeenkomen met één van de hoofdstukken van de genoemde 

masterscriptie.  

 

Overwegingen van de Examencommissie 

De Examencommissie stelt vast dat de bachelorscriptie voor een belangrijk deel overeenkomt 

met hoofdstuk 3 van de masterscriptie van Y. De probleemstelling die X als uitgangspunt 

voor haar onderzoek heeft genomen, de opbouw en structuur van haar scriptie alsmede grote 

delen van de tekst zijn te herleiden naar genoemde masterscriptie.  

Hiermee staat vast dat X heeft geplagieerd in de zin van het Examenreglement.  

De overtreding is afkeurenswaardig, maar de Examencommissie neemt in haar overwegingen 

mee dat X tot nu toe geen handelingen heeft verricht die hebben geleid tot het opleggen van 

een sanctie.  

 

Sanctie 

De commissie kent aan de bachelorscriptie onvoorwaardelijk het cijfer 0 (nul) toe. Verder 

sluit de commissie haar uit van deelname aan de bachelorscriptie van semester 1 (periode 2 en 

3) van het studiejaar 2020-2021.  

 

Aldus besloten op 14 juli 2020. 

 

Namens de examencommissie, 

 

 

prof. dr. A.R. Neerhof 

Voorzitter Examencommissie  
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