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Academische integriteit ligt ten grondslag aan het leren denken en werken op een eerlijke, 
betrouwbare en verantwoordelijke wijze (International Baccalaureate Organization, 2018). 

 

Het belang van academische integriteit 

Op de Mgr. Bekkersschool zijn wij van mening dat het in de praktijk toepassen van 
academische eerlijkheid onze studenten in staat zal stellen om media op ethische wijze te 
gebruiken en te creëren. De leerlingkenmerken van het IB liggen ten grondslag aan 
principieel en integer gebruik van media. Daarbij wordt recht gedaan aan het gebruik van 
het werk van anderen en worden bij het creëren van eigen werk, de rechten en waardigheid 
van anderen gerespecteerd.  

 

Academische integriteit binnen de leergemeenschap van de Mgr. Bekkersschool 

In de onder- en middenbouw worden leerlingen uitgenodigd om kennis te maken met het 
concept academische integriteit en wat dit voor hen in de praktijk betekent. Ook ouders 
worden, als lid van de MBS-leergemeenschap, in dit opzicht meegenomen. 

Vanaf groep 5 worden leerlingen actief aangemoedigd om vorm te geven aan academische 
integriteit. Zij leren de daarvoor noodzakelijke vaardigheden, zoals het gebruik van citaten, 
het samenvatten van materiaal in hun eigen woorden en het vermelden van gebruikte 
bronnen.  Zij stellen samen met de leerkracht regels op op het gebied van academische 
integriteit. Deze worden door ieder lid van de groep nageleefd. 

Bronvermelding ziet er als volgt uit: 

Kinderen voegen de website, of de naam van de auteur en  het gebruikte boek bij onderaan 
het document dat zij hebben gemaakt. 

 

 

Definitie van ongepast academisch gedrag 

Ongepast academisch gedrag zoals vastgesteld door het International  Baccalaureate 
(Carroll, 2012) is gedrag dat een individu oneerlijk voordeel oplevert of dat de resultaten 
van anderen op oneerlijke wijze beïnvloedt, zoals door plagiaat, collusie, duplicatie. 

 

Consequenties van ongepast academisch gedrag 

De leerling is verantwoordelijkheid voor correct academisch gedrag.  Als een leerling op 
onjuiste wijze omgaat met de in de klas opgestelde essentiële overeenkomst voor 
academische integriteit, zal dit met hem of haar besproken worden. De leerling wordt 
gevraagd het betreffende werk anders vorm te geven. Indien een leerling met medeweten 
van een andere leerling diens werk heeft gebruikt als zijn of haar eigen werk, zal dit met 
betrokken leerlingen besproken worden. Ook wordt besproken op welke wijze de 
academische dwaling door de betrokken leerling(en) zal worden gecorrigeerd. 
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