IFV Uitvoeringsregeling
Fraude

Opgesteld door:
Bureau Toezicht Examinering en Certificering

Vastgesteld door:
Het dagelijks bestuur van het IFV op 10 september 2014.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van het bestuur van het IFV.
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1.

Doel

Voor u ligt de Uitvoeringsregeling Fraude. Deze uitvoeringsregeling is een nadere uitwerking van artikel
23 van het IFV Examenreglement. In deze regeling worden nadere voorschriften beschreven indien er
een vermoeden is van fraude vooraf, tijdens of na een proeve-onderdeel.
Deze uitvoeringsregeling is in nauwe samenspraak met het werkveld ontwikkeld.
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2

Termen en definities

Artikel 1
In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder:
a. fraude:

b. plagiaat:

c. proeve-onderdeel:
d. proeve van bekwaamheid:

e. examencommissie:

f. toezichthouder:

g. IFV:
h. algemeen bestuur:
i. dagelijks bestuur
j. werkgever:
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Het handelen of nalaten van een kandidaat dat erop is gericht
het vormen van een juist oordeel omtrent de aanwezige
competenties geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken. Onder
dit handelen wordt tevens verstaan elke vorm van opzettelijk
gebruik van niet uitdrukkelijk toegestane hulpmiddelen, alsmede
het plegen van plagiaat.
Het gebruik maken dan wel overnemen van teksten van
anderen, gegevens of ideeën zonder volledige en correcte
bronvermelding.
Een onderdeel van een proeve van bekwaamheid.
Een uit verschillende samenhangende onderdelen bestaand
instrument waarmee kandidaten kunnen aantonen dat zij de
vereiste competenties hebben verworven behorend bij een
beginnend beroepsbeoefenaar en zoals vastgelegd in het
kwalificatiedossier.
De door Bureau Toezicht Examinering en Certificering
benoemde persoon of personen die belast is, respectievelijk zijn
met de afneming of beoordeling van het onderdeel van de
proeve van bekwaamheid.
De door Bureau Toezicht Examinering en Certificering
benoemde persoon die belast is met het toezicht op het verloop
van geslotenvragentoetsen.
Het Instituut Fysieke Veiligheid, bedoeld in artikel 66, 67 en 68
van de Wet veiligheidsregio’s.
Het algemeen bestuur van het IFV, als bedoeld in artikel 67 van
de Wet Veiligheidsregio’s.
Het dagelijks bestuur van het IFV, als bedoeld in artikel 67 van
de Wet Veiligheidsregio’s.
Een veiligheidsregio, een gemeente, het openbaar lichaam BES
of een andere overeengekomen partij.
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3. Uitvoeringsregeling Fraude
Artikel 2
Uitgangspunten
1. Onder fraude wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan:
 het afkijken tijdens een proeve-onderdeel of binnen of buiten de examenlocatie uitwisselen van
informatie;
 het inleveren van werk onder een andere naam dan de eigen naam;
 het ter beschikking stellen van eigen materiaal aan anderen om als (onderdeel van) te
beoordelen werk in te leveren;
 het zich voorafgaand een proeve-onderdeel in kennis gesteld te hebben van vragen, opgaven of
modelantwoorden van de betreffende toets;
 het vervalsen van beoordelingen;
 het onder een andere naam deelnemen aan een proeve-onderdeel of zich laten
vertegenwoordigen door iemand anders;
 het gelegenheid geven of bevorderen van fraude door anderen;
 het letterlijk of in eigen woorden verwerken van delen van het werk van anderen of eerder
gepubliceerd eigen werk, al dan niet met aanhalingstekens, in eigen werk zonder verdere
specificatie of bronvermelding;
 het presenteren van uitgewerkte ideeën of vondsten van anderen als eigen ideeën en vondsten;
 het in bezit hebben of gebruiken van niet toegestane hulpmiddelen tijdens een proeve-onderdeel
(zoals onder andere het in het bezit hebben van een smartphone, het maken en/of gebruiken
van geluids- en/of filmopnames en foto’s).
Artikel 3
Procedure bij vermoeden, dan wel geconstateerde fraude
1. Fraude, dan wel het hebben van een vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie
of de toezichthouder. Een melding kan onder meer afkomstig zijn van een docent, (mede)kandidaat,
lid van de examencommissie of toezichthouder zelf.
2. Bij het constateren, dan wel het hebben van een vermoeden van fraude tijdens examens, wordt de
kandidaat op de hoogte gesteld door de examencommissie of toezichthouder. De kandidaat kan het
proeve-onderdeel afmaken.
3. De examencommissie of toezichthouder rapporteert schriftelijk aan het IFV Examenbureau het
vermoeden van fraude. In het rapport zijn tenminste opgenomen:
 naam van de kandidaat;
 geboortedatum van de kandidaat;
 kandidaatnummer;
 datum afname, locatie en naam proeve-onderdeel;
 namen examencommissie of naam toezichthouder;
 beschrijving waarnemingen en grond waarop de geconstateerde fraude dan wel het vermoeden
van fraude is ontstaan.
4. De kandidaat wordt binnen twee weken na de geconstateerde fraude, dan wel het vermoeden van
fraude, schriftelijk door Bureau Toezicht Examinering en Certificering op de hoogte gesteld van het
onderzoek naar fraude. Bureau Toezicht Examineringen Certificering voert het onderzoek uit.
5. De kandidaat en de (leden van de) examencommissie of de toezichthouder worden gehoord. Het
horen gebeurt afzonderlijk van elkaar, tenzij Bureau Toezicht Examinering en Certificering het in het
belang van het onderzoek noodzakelijk acht betrokkenen in elkaars aanwezigheid te horen.
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Verslaglegging hiervan vindt plaats.

Artikel 4
Resultaat proeve-onderdeel tijdens onderzoek
Tijdens het onderzoek dient het resultaat van het proeve-onderdeel als een voorlopig resultaat
beschouwd te worden. Het in artikel 11, lid 2 van het IFV Examenreglement gestelde is dan niet van
toepassing.
Artikel 5
Besluitvorming
1. De beslissing op basis van het onderzoek wordt binnen vier weken na de in artikel 3 lid 3, genoemde
termijn schriftelijk en gemotiveerd aan de kandidaat bekend gemaakt.
2. De termijn van bekendmaking zoals genoemd in het voorgaande lid kan door omstandigheden
overschreden worden. De kandidaat wordt hierover schriftelijk op de hoogte gesteld.
3. Indien Bureau Toezicht Examinering en Certificering heeft geconstateerd dat fraude heeft
plaatsgevonden, wordt een onvoldoende voor het betreffende proeve-onderdeel, dan wel de
betreffende proeve-onderdelen geregistreerd in het daarvoor bestemde administratiesysteem. Tevens
kan Bureau Toezicht Examinering en Certificering sancties opleggen.
De werkgever van de kandidaat wordt over de vastgestelde, gepleegde fraude op de hoogte
gesteld.
4. Indien Bureau Toezicht Examinering en Certificering heeft geconstateerd dat er geen fraude heeft
plaatsgevonden, wordt het voorlopige resultaat van het betreffende proeve-onderdeel, dan wel de
betreffende proeve-onderdelen definitief vastgesteld en geregistreerd in het daarvoor bestemde
administratiesysteem.
Artikel 6
Bezwaar maken
Indien de kandidaat het niet eens is met de besluitvorming omtrent het fraude onderzoek kan bezwaar
worden gemaakt bij het algemeen bestuur van het IFV.
Artikel 7
Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 september 2014.
Artikel 8
Citeernaam van de regeling
Deze regeling wordt aangehaald als IFV Uitvoeringsregeling Fraude.

IFV Uitvoeringsregeling Fraude vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Instituut Fysieke
Veiligheid.
Arnhem, 10 september 2014
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