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Double submission en hergebruik van papers 
 
Mag een student een identiek of grotendeels identiek paper voor twee verschillende cursussen indienen? 
Dat is de vraag die 'Toothpaste' aan de academische goegemeente voorlegt (Chronicle of Higher Educa-
tion, Forums 31/12/2008).1 En moet de docent een paper afwijzen als het duidelijk wordt dat de student 
een paper heeft hergebruikt en er reeds elders studiepunten voor heeft gekregen? Hieronder worden de 
antwoorden samengevat die de afgelopen dagen binnenkwamen. 
 
1. In de Onderwijs- en examenregeling c.q. Honors Code van onderwijsinstellingen staat veelal dat her-

gebruik en double submission van papers en scripties niet is toegestaan. Punt uit, basta. 
 
2. Een dergelijke overtreding van de Onderwijs- en examenregeling is een vorm van fraude, waarop 

tuchtrechtelijke straffen staan. Bij simultane dan wel successieve indiening moet de student dus ge-
straft worden. 

 
3. Het verbod op hergebruik en double submission van papers en scripties is gerechtvaardigd: 
• omdat men aan het eind van de cursus niet alleen wil toetsen welk eindniveau de student bereikt heeft, 

maar ook of de student voldoende inspanning heeft geleverd. Geen 'double credit for a single effort' en 
dus ook geen 'recycling of papers'. [In de USA wil men studenten een redelijke toegevoegde waarde 
bieden, afgemeten aan de studielast die ze verzet hebben; vrijstellingen worden niet gegeven opdat de 
student eerder kan afstuderen doch opdat hij/zij een meer zinvolle, vervangende cursus kan doen.] 

• omdat het schrijven van papers ook bijdraagt aan de academische vorming: wie minder papers schrijft, 
doet afbreuk aan zijn/haar verwerving van academische vaardigheden. 

• omdat men aan het eind van de opleiding wil toetsen hoeveel studielast de student heeft weten te 
verzetten en hoeveel leerwinst de student behaald heeft, tot uitdrukking gebracht in het Grade Point 
Average [of bij ons bijvoorbeeld in een cum laude] bij een gegeven studieduur. 

• omdat aanstaande wetenschappelijk onderzoekers moeten leren dat double submission en multiple 
publication onethisch is: je bezorgt twee of meer tijdschriftredacties te veel werk en na verschijning 
vervuil je de discussie binnen het wetenschappelijk forum met onnodig veel publicaties.2 

 
4. Dat laatste (vervuilings-)argument is volgens sommige discussianten ongenuanceerd: 
• Men zal moeten erkennen dat zeer vele onderzoekers hun wetenschappelijke productiecijfers kunst-

matig vergroten door recycling van hele publicaties of van teksten en bevindingen daaruit. 
• Zolang de student voor elk paper een verschillende 'lense of analysis' kiest, is er uit een oogpunt van 

research-ethiek niks mis mee. Eerder verstandig, of eventueel handig en lui, maar niet onethisch. 
• Het is voor integere onderzoekers heel normaal om een conferentiepaper, mede aan de hand van de 

verkregen feedback, tot een tijdschriftartikel om te werken. 
 
5. Hergebruik is frauduleus en dus ontoelaatbaar omdat het een vorm van plagiaat is (tenzij in de tweede 

versie uitdrukkelijk naar de eerste versie verwezen wordt, overeenkomstig de gangbare citeerconven-
ties). Maar een andere discussiant vindt dat de term 'plagiaat' niet mag worden opgerekt tot 'diefstal' 
van eigen geestelijke eigendom; uit een verbod op plagiaat vloeit dus niet automatisch voort dat ook 
self-plagiarism verboden is. 

 
6. Hergebruik en double submission is acceptabel: 
• mits beide papers voldoende van elkaar verschillen. 
• mits de student toestemming van de docent heeft gekregen om een ouder paper te bewerken, of toe-

stemming van beide docenten om simultaan twee papers te schrijven die elkaar gedeeltelijk overlap-
pen; er zijn zelfs docenten die dat aanmoedigen (voortbouwen op eerdere projecten of werkstukken en 
met name ook 'rethinking them', integratie van studie-ervaringen uit verschillende vakken; er zijn mas-
teropleidingen waar het eindpaper uitdrukkelijk bedoeld is als mogelijke basis voor de PhD-thesis). 

• [In één van de reacties wordt bij successieve indiening als eis gesteld dat ook de vorige docent daarin 
toestemt; bovendien wordt de student aangeraden beide papers aan zijn/haar faculty advisor (academi-
sche tutor) voor te leggen, zodat deze kan ingrijpen als beide papers te weinig van elkaar verschillen.] 

• [In een andere reactie wordt ook hergebruik en 'double submission' van een identiek paper aanvaard-
baar geacht mits beide docenten toestemming geven (op grond van het feit dat het paper erg veel werk 
heeft gekost?).] 
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7. Uit een oogpunt van rechtszekerheid moet hergebruik en double submission worden toegelaten: 
• tenzij het expliciet bij reglement verboden is. 
• tenzij van de masterstudent verwacht mag worden dat hij/zij alles achterwege laat wat volgens de 

research-ethiek (de Ethical Code van de desbetreffende researchdiscipline) onethisch is (vaak staat in 
de Code dat je in elke publicatie moet adstrueren dat deze iets nieuws bijdraagt qua theorie, qua 
onderzoeksontwerp of -data, of qua analyse). 

• tenzij het ingediende paper onvoldoende beantwoordt aan de paperopdracht die de student moest uit-
voeren, maar die eis geldt voor álle papers. 

• tenzij in de cursushandleiding is aangekondigd dat studenten bij de eindbeoordeling van de cursus niet 
alleen op bereikt eindrepertoire maar ook op geleverde inspanning worden getoetst. 

 
8. Hergebruik of double submission moet worden toegelaten indien bij de beoordeling van het paper 

uitsluitend wordt getoetst of de student de in de cursus behandelde studiestof onder de knie heeft. 
 
Dit was de oogst van drie dagen internetdiscussie tussen docenten uit het Amerikaanse hoger onderwijs 
(althans tot 2 januari 9:36 uur AM). Zomaar een academische kwestie? Nee, volgens mij was het een 
vruchtbare reflectie op de doelen van een universitaire opleiding en op de rol van de docent als beoor-
delaar of examinator. 

Een interessant aspect van de discussie is de poging van sommige discussianten het gestelde onder-
wijsprobleem te beslechten met behulp van verworvenheden uit de research-ethiek (vergelijk tabel A). 
Een belangrijk verschil tussen studiepapers en wetenschappelijke publicaties is dat studiepapers en 
-scripties wel bij een beoordelende instantie worden ingediend maar niet voor publicatie bestemd zijn. 
De ethische verwerpelijkheid van multiple publication kan dus niet zonder meer naar de opleidingssituatie 
getransponeerd worden. Dat heeft consequenties voor de toelaatbaarheid van chunking (rij 3 van tabel A) 
en meer in het algemeen voor de definitie van playing the system (1.2, 1.3, 2.1, 3.1). 
 
Tabel A: Ethische en onethische research-strategieën 

Scientific production / produceren Submission / indienen Publication / publiceren 

1.1 Enkelvoudig indienen 1.1.1 Enkelvoudig publiceren 

1.2.1 Enkelvoudig publiceren 
(slechts één instantie publiceert) 

1.2 Multiple submission 
(playing the system door 
simultane indiening bij 
meer dan één instantie) 

1.2.2 Multiple publication 
(méér instanties publiceren) 
1.3.1 Multiple publication 
(herpublicatie) 

1. Enkelvoudig produceren 
(resulterend in één eindproduct) 

1.3 Playing the system 
door Hergebruik (recycling) 1.3.2 Multiple publication 

(herpublicatie in vertaling) 
2. Enkelvoudig produceren, 
resulterend in verscheidene productvarianten 
die nauwelijks van elkaar verschillen 

2.1 Playing the system: 
hetzij simultaan zoals in 1.2, 
dan wel successief zoals in 1.3 

2.1.1 Multiple publication 
(salami-strategie, vaak gepaard 
gaand met 'self-plagiarism') 

3. Enkelvoudig produceren, 
waarna het eindproduct wordt opgesplitst in 
afzonderlijk publiceerbare deelproducten 

3.1 Playing the system: 
hetzij simultaan zoals in 1.2, 
dan wel successief zoals in 1.3 

3.1.1 Multiple publication 
(chunking-strategie) 

4. Meervoudig produceren: 
het project resulteert in zelfstandige pro-
ducten die afzonderlijk gepubliceerd worden 

4.1 Enkelvoudig indienen 
(per product) 

4.1.1 Enkelvoudig publiceren 
(per product) 

5. Meervoudig produceren (working-up): 
elke projectfase resulteert in zelfstandige pro-
ducten die afzonderlijk gepubliceerd worden 

5.1 Enkelvoudig indienen 
(per product) 

5.1.1 Enkelvoudig publiceren 
(per product) 
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1 http://chronicle.com/forums/index.php/topic,56397.0.html 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_publication 


