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Wat staat er in deze handleiding? 
Als eerste wordt de achtergrond bij deze training geschetst. Vervolgens komt aan de orde wat de 
student leert. Daarna worden tips voor de docent gegeven. Aan het slot staat een checklist waarbij 
de docent bij het nakijken van een ingeleverd stuk kan afvinken of de student de geleerde theorie 
heeft toegepast. 

Inleiding 
Zorgvuldig handelen is een van de principes die aan de basis liggen van het werk van de politieagent.  
Wanneer in een pv niet zorgvuldig, op een juiste manier is weergegeven wat er heeft plaatsgevonden 
kan dit grote consequenties hebben voor de rechtsgang. Dit zelfde principe van zorgvuldig handelen 
geldt ook voor het maken van werkstukken door studenten; wanneer de student niet zorgvuldig 
volgens bepaalde richtlijnen zijn bronnen noteert, kan dit verregaande consequenties hebben voor 
het voortzetten van zijn opleiding omdat de student dan mogelijk plagiaat pleegt. Dit is vastgelegd in 
de OER. 

In de OER artikel 1, begripsomschrijvingen staat het volgende over plagiaat: 
plagiaat: het overnemen van teksten of materialen zonder bronvermelding of  
verwijzing. Valt onder het verzamelbegrip ‘examenfraude’. 
 

 

In de toelichting op artikel 21 worden een aantal voorbeelden van plagiaat benoemd: 
 
a.   het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen, al dan niet van internet, zoals 
encyclopedieën of digitale tijdschriften zonder aanhalingstekens en/of verwijzing; 
 
b.   het overnemen van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften of encyclopedieën zonder 
aanhalingstekens of verwijzing; 
 
c.   het opnemen van een vertaling van bovengenoemde teksten zonder (deugdelijke) verwijzing; 
 
d.   het parafraseren van bovengenoemde teksten zonder (deugdelijke) verwijzing. Parafrasen   
moet de student markeren door de tekst uitdrukkelijk te verbinden met de oorspronkelijke auteur 
in tekst of noot, zodat niet de indruk wordt gewekt dat het gaat om het eigen gedachtegoed van 
de student; 
 
e.   het zonder verwijzing overnemen van beeld-, geluids- of tekstmateriaal van anderen waardoor 
de student de indruk wekt dat het zijn eigen werk is; 
 
f.    het plegen van plagiaat in een gezamenlijk werkstuk door één van de medestudenten/auteurs 
van de student. De student is, samen met de andere medeauteurs, medeplichtig aan plagiaat als 
hij wist of had moeten weten dat de ander plagiaat pleegde; 
 
g.    het indienen van werkstukken die verworven zijn van een al dan niet commerciële instelling 
(zoals een internetsite met uittreksels of papers) of die tegen betaling door iemand anders 
geschreven zijn; 
 
h.    zelfplagiaat, dit houdt in dat de student de tekst die hij eerder voor een ander werkstuk 
schreef opnieuw gebruikt, zonder deze bron te noemen. 
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De richtlijnen voor het noteren van bronnen zijn bij de Politieacademie de APA-richtlijnen. APA is een 
afkorting voor American Psychological Association, deze organisatie heeft de richtlijnen opgesteld. 
Veel onderwijsinstellingen gebruiken deze richtlijnen. 

Wat leert de student? 

- De student maakt kennis met het fenomeen plagiaat.  
- Hij  neemt kennis van de informatie die in de OER genoemd wordt over plagiaat.  
- Hij leert hoe hij plagiaat kan voorkomen door het maken van bronvermeldingen.  
- Hij kan (aan de hand van filmpjes) met Word op een eenvoudige manier bronvermeldingen 

maken volgens de APA-richtlijnen. 

Tips 

- Het gaat erom dat de student weet dat hij aan bronvermelding moet doen, omdat het 
belangrijk is dat de informatie die hij gebruikt in zijn werkstuk te herleiden is. Wanneer de 
informatie niet te herleiden is, kan de student beschuldigd worden van plagiaat, zoals in de 
OER vastgelegd is.  

- Het leermiddel kan behalve als training ook als naslagwerk gebruikt worden; er is 
bijvoorbeeld ook een schema in opgenomen waarin staat welke gegevens je moet noteren 
van een bron. Dit schema kan de student gebruiken tijdens het schrijven van zijn verslag. 

- Belangrijk is dat de bronvermelding op twee manieren terug te vinden is: in de tekst zelf bij 
een citaat of parafrase en ook in de literatuurlijst aan het eind van het verslag. 

- Hieronder wordt ingegaan op hoe de verwijzingen in de tekst er uit zien en volgt een aantal 
voorbeelden van typen bronvermeldingen in de literatuurlijst. 

Citaat 
De (letterlijk) geciteerde tekst staat tussen aanhalingsteken gevolgd door tussen haakjes de naam 
van de auteur, gevolgd door het jaartal en het nummer van de pagina. 

\ 

 

 

 

Parafrase 
Aan het eind van de parafrase staat tussen haakjes de naam van de auteur, gevolgd door het jaartal. 
Je kunt ook het paginanummer toevoegen, maar dit is niet verplicht. 

 

 

 

Voorbeeld: 
“Een crisissituatie betreft een acute situatie die volgens één van beide partners direct 
ingrijpen noodzakelijk maakt ten einde direct gevaar voor de verwarde persoon of de 
omgeving af te wenden, dan wel om ernstige overlast te beëindigen.” (Vereniging GGZ 
Nederland & Raad van Korpschefs van de politie, 2011, p.4) 

 

Voorbeeld: 
Bij verwarde mensen, die erg tegensputteren kun je de “jajaja”- techniek gebruiken. 
Daarin stel je ze in een ontspannen sfeer eerst vragen waarop ze "ja" zullen 
antwoorden voordat je ze een lastige vraag stelt. (Hazelhof & Verdonschot, 2011) 
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Vermelding per bron in de literatuurlijst volgens de APA-richtlijnen 
Boek 
Voorbeeld: Raes, B., & Bakker, C. (2012). De psychiatrie in het Nederlandse recht. Deventer: Kluwer. 

Tijdschriftartikel 
Voorbeeld: Den Breejen, M. (2013). Zorg dat de situatie niet escaleert. Blauw, 9(8), 10-13. 

Website 
Voorbeeld: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). (z.j.). Betrokkenen - 
Informatiepunt dwang in de zorg. Opgeroepen op oktober 4, 2013, van dwangindezorg.nl: 
http://www.dwangindezorg.nl/procedures/betrokkenen 

Afbeelding 
Voor het verwijzen naar een afbeelding (ook tabellen en grafieken) die uit een boek, tijdschrift of van 
internet komen wordt de manier van verwijzen gebruikt van de bron waar de afbeelding vandaan 
komt. 

Checklist: 
Bij het nakijken van een verslag/werkstuk zijn wat betreft de bronvermeldingen de volgende 
punten van belang: 

In de tekst Is door de student 
toegepast 

Bronvermeldingen in de tekst hebben steeds de vorm: (auteur, 
jaartal) 

ja/nee 

Bij letterlijke citaten wordt steeds een bronvermelding (met pagina-
vermelding) gemaakt 

ja/nee 

Ook gebruikte tabellen, grafieken en andere afbeeldingen zijn 
voorzien van een bronvermelding 

ja/nee 

In de literatuurlijst  

De bronvermeldingen voldoen voor het merendeel aan de APA-
richtlijnen zoals ze in de eerder genoemde voorbeelden zijn 
uitgewerkt 

ja/nee 

Het gaat om één lange lijst (zonder onderverdelingen naar 
materiaalsoort) 

ja/nee 

De lijst is alfabetisch gerangschikt op achternaam van de auteur ja/nee 

De bronvermeldingen in de tekst en literatuurlijst corresponderen ja/nee 

Aan de hand van de bronvermelding is een publicatie ook 
daadwerkelijk te vinden 

ja/nee 

http://www.dwangindezorg.nl/procedures/betrokkenen
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Voor vragen of opmerkingen neem contact op met: 
kik@politieacademie.nl 
T (088) – 6622109 
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