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1 Doel
Voor u ligt de IFV Uitvoeringsregeling Onregelmatigheden of fraude. Deze uitvoeringsregeling is een nadere uitwerking van artikel 33 van het IFV Examenreglement. In deze regeling
worden nadere voorschriften beschreven indien er een (vermoeden) van een onregelmatigheid of (een vermoeden van) fraude is vooraf, tijdens of examenonderdeel door u/en of door
derden.
Deze uitvoeringsregeling is opgesteld door Bureau Toezicht Examinering en Certificering.
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2 Begripsbepalingen
Artikel 1

Begripsomschrijvingen1

In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder:
Behandelaar
Diegene die onderzoek doet naar de geconstateerde onregelmatigheid of fraude, dan wel
het vermoeden heeft van fraude door een kandidaat.
Plagiaat
Het gebruik maken dan wel overnemen van teksten van anderen, gegevens of ideeën
zonder volledige en correcte bronvermelding.

1

Enkel begripsomschrijvingen die niet in artikel 1 van IFV Examenreglement zijn opgenomen, zijn in dit artikel opgenomen.
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3 IFV Uitvoeringsregeling Onregelmatigheden of fraude
Artikel 2

Uitgangspunten

1. De Uitvoeringsregeling Onregelmatigheden of fraude is een nadere uitwerking van artikel 33 van het IFV Examenreglement.
2. Onder onregelmatigheden of fraude door u als kandidaat wordt onder andere verstaan:
a. het afkijken tijdens een examenonderdeel;
b. het binnen of buiten de examenlocatie uitwisselen van informatie over de inhoud van
het examenonderdeel;
c. het inleveren van werk onder een andere naam dan uw eigen naam;
d. het ter beschikking stellen van eigen materiaal aan anderen om als (onderdeel van)
te beoordelen werk in te leveren;
e. het zich voorafgaand aan een examenonderdeel in kennis gesteld te hebben van
vragen, opgaven of modelantwoorden van het betreffende examenonderdeel;
f. het vervalsen van beoordelingen;
g. het onder een andere naam deelnemen aan een examenonderdeel of zich laten
vertegenwoordigen door iemand anders;
h. het gelegenheid geven of bevorderen van fraude door anderen;
i. 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;
j. het presenteren van uitgewerkte ideeën of vondsten van anderen als uw eigen
ideeën en vondsten;
k. het in bezit hebben of gebruiken van niet toegestane hulpmiddelen tijdens een
examenonderdeel (zoals onder andere het in het bezit hebben van een smartphone,
het maken en/of gebruiken van geluids- en/of filmopnames en foto’s).
3. Onder onregelmatigheden of fraude door derden wordt onder andere verstaan:
a. filmopnames en/of foto’s maken van vragen, opgaven of modelantwoorden van het
betreffende examenonderdeel;
b. onterecht wijzigen van de uitslag van een examenonderdeel;
c. bewust de randvoorwaarden van een examenonderdeel wijzigen;
d. schenden van de getekende geheimhoudings- en integriteitsverklaring.
4. Onder het plegen van een onregelmatigheid of fraude in de zin van lid 2 en 3 valt
tevens: het medeplegen, het uitlokken en een poging tot het plegen.
5. Bureau TEC behandelt het vermoeden van een onregelmatigheid of fraude.

Artikel 3

Procedure

1. Een vermoeden van een onregelmatigheid of fraude wordt gemeld bij de
examencommissie, de toezichthouder of Bureau TEC. Een melding kan onder meer
afkomstig zijn van een docent/instructeur, (mede)kandidaat, lid van de
examencommissie of andere derde.
2. Indien bij u tijdens het afleggen van een examenonderdeel een vermoeden van een
onregelmatigheid of fraude bestaat, wordt u, indien mogelijk, door de examencommissie
of de toezichthouder hiervan direct op de hoogte gesteld. U kunt het examenonderdeel
afmaken.
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3. In het geval dat bij een examencommissie of toezichthouder een vermoeden van een
onregelmatigheid of fraude bestaat tijdens een examenonderdeel neemt de betreffende
actor onmiddellijk de maatregelen die noodzakelijk zijn om het vermoeden van de
onregelmatigheid of fraude later aannemelijk te kunnen maken. De examencommissie of
toezichthouder stelt een verslag op waarin het vermoeden van een onregelmatigheid of
fraude wordt omschreven. Het verslag wordt uiterlijk binnen een week naar de
behandelaar verstuurd.
4. Bij het opstellen van het verslag wordt gebruik gemaakt van het daarvoor
bestemde formulier op de website van het IFV.
In het verslag wordt opgenomen:
• uw naam;
• geboortedatum
• uw kandidaatnummer in het door het IFV gehanteerde administratiesysteem;
• datum afname, locatie, tijdstip en naam examenonderdeel;
• beschrijving van de situatie waarbij het vermoeden van een onregelmatigheid of
fraude is gesignaleerd;
• eventueel ingenomen bewijsmateriaal;
• naam of namen betrokken examinator(en) en/of toezichthouder(s) en hun
handtekening.
5. Indien bij een persoon, anders dan de genoemde personen in lid 3, een vermoeden van
een onregelmatigheid of fraude bestaat, gepleegd door kandidaten of derden, stelt deze
persoon een verslag op waarin het vermoeden van een onregelmatigheid of fraude
wordt omschreven. Het verslag wordt uiterlijk binnen een week naar de behandelaar
verstuurd.
6. Bij het opstellen van het verslag wordt gebruik gemaakt van het daarvoor
bestemde formulier op de website van het IFV.
In het verslag wordt opgenomen:
• de naam van diegene die fraude pleegt;
• datum afname, locatie en naam examenonderdeel;
• beschrijving van de situatie waarbij het vermoeden van een onregelmatigheid of
fraude is gesignaleerd;
• naam of namen betrokken beoordelaar(s), examinator(en) en/of toezichthouder(s) of
andere betrokkenen bij examinering.
7. De behandelaar nodigt u binnen twee weken na ontvangst van het verslag uit en stelt u
in de gelegenheid te worden gehoord. U ontvangt een afschrift van het opgestelde
verslag.
Van de hoorzitting wordt eveneens een verslag gemaakt. U kunt besluiten af te zien van
de gelegenheid om te worden gehoord en al dan niet volstaan met een schriftelijk
verweer.
8. De behandelaar hoort eventueel de examencommissie, toezichthouder of derde(n). Het
horen gebeurt afzonderlijk van elkaar, tenzij de behandelaar het in het
belang van het onderzoek noodzakelijk acht betrokkenen in elkaars aanwezigheid te
horen. Van elke hoorzitting wordt een verslag gemaakt.
9. Anonieme meldingen van een vermoeden van onregelmatigheden of fraude worden niet
in behandeling genomen, omdat het beginsel van hoor en wederhoor niet kan worden
toegepast.

Artikel 4

Uitslag examenonderdeel tijdens onderzoek

Gedurende het onderzoek dient de uitslag van het examenonderdeel als een voorlopige
uitslag beschouwd te worden. Gedurende het onderzoek wordt de voorlopige uitslag niet
binnen 20 werkdagen omgezet in een definitieve uitslag. Het in artikel 20, lid 2, van het
IFV Examenreglement gestelde is niet van toepassing.
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Artikel 5

Besluitvorming

1. De behandelaar maakt binnen vier weken nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden, of
indien u geen gebruik wenst te maken van een hoorzitting, na uw schriftelijke verweer,
de beslissing op basis van het onderzoek schriftelijk en gemotiveerd aan u bekend.
2. De termijn van bekendmaking, zoals genoemd in het voorgaande lid, kan door
omstandigheden overschreden worden. U wordt hierover schriftelijk op de hoogte
gesteld. Hierbij wordt de nieuwe termijn waarop het besluit bekend wordt gemaakt,
vermeld.
3. Indien de behandelaar constateert dat geen onregelmatigheid of fraude heeft
plaatsgevonden, wordt de voorlopige uitslag van het betreffende examenonderdeel
definitief vastgesteld en geregistreerd in het daarvoor gehanteerde administratiesysteem
van het IFV Examenbureau.
4. Indien de behandelaar constateert dat een onregelmatigheid of fraude heeft
plaatsgevonden, bestaat de mogelijkheid tot het opleggen van sanctie. Bijlage 1 geeft
een overzicht van mogelijke sancties.

Artikel 6

Overige bepalingen

Bij gedragingen waarin deze uitvoeringsregeling niet voorziet, kan de behandelaar
afhankelijk van de ernst van de gepleegde onregelmatigheid of fraude een sanctie opleggen
conform bijlage 1.

Artikel 7

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2021.

Artikel 8

Citeernaam van de regeling

Deze regeling wordt aangehaald als IFV Uitvoeringsregeling Onregelmatigheden en fraude.
IFV Uitvoeringsregeling Onregelmatigheden en fraude is vastgesteld door de directie van het
Instituut Fysieke Veiligheid.
Arnhem, 4 januari 2021
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4 Bijlagen
Bijlage 1.

Overzicht sancties

Door kandidaat:
Vorm van gepleegde onregelmatigheid of fraude

Sanctie

>
>
>

afkijken bij een ander
gebruiken van een spiekbriefje
het gebruiken van niet toegestane hulpmiddelen
tijdens een examenonderdeel (zoals
informatie opzoeken op een smartphone, het
maken en/of gebruiken van geluids- en/of
filmopnames en foto’s).
het letterlijk of in eigen woorden verwerken van
delen van het werk van anderen in eigen werk
zonder verdere specificatie of bronvermelding
het presenteren van uitgewerkte ideeën of
vondsten van anderen als eigen ideeën en vondsten

Ongeldig verklaren van het
resultaat van het examenonderdeel

het vervalsen van een beoordeling(en)
zich laten vertegenwoordigen door iemand
anders tijdens een examenonderdeel
het zich voorafgaand of tijdens een
examenonderdeel in kennis gesteld te hebben
van scenario’s, vragen, opgaven of
modelantwoorden van het betreffende
examenonderdeel

Ongeldig verklaren van alle
behaalde resultaten van het
examen

het gelegenheid geven of bevorderen van fraude
door anderen
het ter beschikking stellen van eigen materiaal
aan anderen om als (onderdeel van) te
beoordelen werk in te leveren
het inleveren van werk onder een andere naam
dan de eigen naam
het onder een andere naam deelnemen aan een
examenonderdeel

Ongeldig verklaren van alle
behaalde resultaten van het
examen

>

>

>
>
>

>
>

>
>

Indien de persoon die gelegenheid
geeft tot fraude zelf nog in
opleiding is, dan worden alle
behaalde resultaten van het
examen ongeldig verklaard.

Door derden:
Vorm van gepleegde onregelmatigheid of fraude

Sanctie

>

Indien het bij de examinering
betrokken actoren betreft,
benoemd door Bureau TEC, wordt
de benoeming ingetrokken.

onterecht wijzigen van de uitslag van een
examenonderdeel
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Betreft het andere personen, dan
zal een melding gemaakt worden
bij de werkgever van de
betreffende persoon.
>

bewust de randvoorwaarden van een
examenonderdeel wijzigen

Indien het bij de examinering
betrokken actoren betreft,
benoemd door Bureau TEC, wordt
de benoeming ingetrokken.
Betreft het andere personen, dan
zal een melding gemaakt worden
bij de werkgever van de
betreffende persoon.

>

schenden van de getekende geheimhoudings- en
integriteitsverklaring, zoals onder andere het
maken van filmopnames en foto’s maken van
vragen, opgaven of modelantwoorden van het
betreffende examenonderdeel

Indien het bij de examinering
betrokken actoren betreft,
benoemd door Bureau TEC, wordt
de benoeming ingetrokken.
Betreft het andere personen, dan
zal een melding gemaakt worden
bij de werkgever van de
betreffende persoon.
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Bijlage 2.

Wijzigingstabel

Overzicht wijzingen IFV Uitvoeringsregeling Onregelmatigheden en fraude versie 2.0
(4 januari 2021) ten opzichte van versie 1.0 (10 september 2014).
Plaats van wijziging

Wijziging

Titel

De titel van de uitvoeringsregeling is
veranderd, de term onregelmatigheid is
toegevoegd.

Artikel 2

Lid 3, 4 en 5 zijn toegevoegd.

Artikel 3

Lid 3, 5, 6 en 9 zijn toegevoegd.

Artikel 6

Toegevoegd.

Artikel 37

Er is onderscheid gemaakt tussen de datum
waarop de uitvoeringsregeling vastgesteld is
door de directie IFV en de datum waarop de
uitvoeringsregeling in werking treedt.
Dit geeft betrokkenen de gelegenheid om de
beschreven wijzigingen te implementeren.

Bijlage

Twee bijlages zijn toegevoegd.
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