Saxion geeft toetsfraudeurs 1 kans: wie zich nu niet meldt, krijgt grote problemen
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ENSCHEDE - Kom tot inkeer en je wordt niet gestraft. Die boodschap heeft Hogeschool Saxion
maandag gebracht aan studenten die zich schuldig hebben gemaakt aan toetsfraude. Maar er
zit ook een dreigende toon in: wie zwijgt, en later alsnog gepakt wordt, kan zelfs zijn diploma
verliezen.
Als later blijkt dat toetsresultaten op een onrechtmatige wijze tot stand zijn gekomen, kan de impact
zeer groot zijn
Saxion in een statement aan studenten
Ruim een maand geleden kwam aan het licht dat een medewerker van Saxion - geen docent, maar een
man uit de centrale ondersteuning - toetsen had geconfisqueerd en deze, samen met twee andere
mannen, had verkocht aan studenten. Die konden daarvan voordeel hebben tijdens het maken van
tentamens. Alle drie werden ze door de recherche aangehouden, de medewerker werd door Saxion voor
onbepaalde tijd geschorst.
„Absoluut onacceptabel”, noemde Anka Mulder het, voorzitter van het college van bestuur. De onderste
steen moest boven. Maar die is nog niet boven. De omvang van de fraude is nog niet in kaart g ebracht,
om welke opleidingen het zoal gaat, is met studenten nog niet gedeeld. Daarover houdt Saxion
voorlopig ook de kaken stijf op elkaar.
Want op dit moment doen de politie en het Openbaar Ministerie nog onderzoek. Daarbij worden ook
digitale sporen verder in beeld gebracht en geanalyseerd. Ook de Hogeschool zelf laat de fraude niet
rusten. Er werd een speciaal meldpunt opgezet, waar de afgelopen weken meerdere meldingen
binnenkwamen. Die worden intern onderzocht.
Kom tot inkeer en kom ermee weg
Op zo precies mogelijk te achterhalen hoelang het al gaande is, welke toetsen het betreft en welke
studenten hierbij betrokken zijn, komt Saxion nu met een opmerkelijk instrument: een inkeerregeling.
Tot 15 april kunnen studenten die hebben gefraudeerd - bij welke toets of opleiding ook - zich melden.
Als ‘beloning’ worden ze niet gestraft. Wel moet de desbetreffende toets (of toetsen) opnieuw worden
gemaakt.
Maar het is ook een duidelijk signaal: wie niet naar voren stapt, kan daar problemen mee krijgen. ‘A ls
je geen of slechts gedeeltelijk gebruik maakt van de inkeerregeling en later blijkt dat behaalde
toetsresultaten op onrechtmatige wijze tot stand zijn gekomen, dan legt de examencommissie een

zwaardere sanctie op die past bij de ernst van de fraude’, la at Saxion weten. ‘Hiervan kan de impact
zeer groot zijn. Te denken valt aan een tijdelijke schorsing met studievertraging tot gevolg of zelfs
uitschrijving van de opleiding.’
Harde taal, maar wel nodig, in de ogen van de Hogeschool. ‘De betrouwbaarheid van toetsen is van
groot belang en over de waarde van een Saxiondiploma mag geen enkele twijfel bestaan’, laat een
woordvoerder weten. ‘De mogelijke toetsdiefstal en verkoop aan studenten kan die waarde ondermijnen
en is zeer ernstig.’
Diploma kwijtraken
De inkeerregeling geldt ook voor oud -studenten, al zijn de consequenties daarvoor wel groter. De
examencommissie zal het afgegeven diploma ongeldig moeten verklaren. Pas wanneer de al
afgestudeerde student de betreffende toetsen - na herinschrijving - gehaald heeft, krijgt die persoon
het diploma terug.
Ook afgestudeerde studenten die gefraudeerd hebben en zich niet melden, worden gewaarschuwd.
Mocht Saxion erachter komen dat de ‘door jouw behaalde toetsresultaten op onrechtmatige wijze tot
stand zijn gekomen, dan kan de examencommissie het reeds verstrekte diploma intrekken’.

