
De Urkund-analyse 

Quick Start Guide 
Basisinformatie over ons opnieuw ontworpen rapport.

Om gebruikers de beste ervaring te bieden hebben we ons systeem opnieuw 

ontworpen met het oog op uw behoeften. In deze gids wordt de nieuwe 

interface stapsgewijs gepresenteerd. 



Documentoverzichtsbalk

Bevindingen 
Aantal bevindingen en 

navigatie

Export en Help

Indieningsdetails 
Aanvullende informatie

Pro-Tips 
Hulp bij het interpreteren 

van de analyse

Overeenkomstbalken



Documentoverzichtsbalk 
Miniatuurpagina's 

Gebruik deze balk om de 

bevindingen in het document snel 
te bekijken. Als u op een bevinding 

klikt, worden de details van de 

specifieke overeenkomst of 
waarschuwing getoond. U kunt de 

deze ook verder bestuderen in de 
weergave van de bevindingen.



Bevindingen 

Aantal bevindingen en navigatie 

Dit vak geeft aan hoeveel bevindingen zijn 
aangetroffen in het document. Navigeer naar de 

weergave van de bevindingen om deze nader te 
bestuderen door deze naast de overeenkomende 

tekst te plaatsen. Er wordt onderscheid tussen 

Overeenkomende tekst en Waar. 



Overeenkomstbalken 
Totale mate van overeenkomst 
van tekst 

Er worden twee mates van 
overeenkomst weergegeven: het 

totale overeenkomstpercentage 

van de opdracht en de gemiddelde 
mate overeenkomst van alle 

documenten die zijn ingediend bij 
de ontvanger.



Pro-Tips 
Hulp bij het interpreteren van de analyse 

Urkbot kan u helpen. Deze bot biedt u 
specifieke tips voor documenten om het 

analyseresultaat te interpreteren. Deze 

functie is nog in ontwikkeling en wordt 
voortdurend verbeterd.



Indieningsdetails 
Aanvullende informatie 

Hier vindt u alle vereiste informatie 
over het document. Naam van de 

indiener, bestandsnaam, datum en 

tijd van de indiening, indienings-id 
en bericht.



Export en Help 
Analyse (als pdf) of deze gids downloaden 

Als u de analyse wilt exporteren als een pdf 

om te downloaden naar uw computer, klikt 
u op de pijlknop. Met het vraagteken start u 

de visuele rondleiding door de interface.



Tabblad Bevindingen 

Overeenkomsten naast elkaar beoordelen 

Het tabblad Bevindingen biedt een nieuwe manier om 

de Urkund-analyse te beoordelen. Hier ziet u de tekst 

van de student naast de overeenkomende brontekst. 

Op deze wijze kunt u zich richten op het controleren 

van overeenkomsten zonder dat u het hele 
document.



Koptekst 
Navigatie en documentinformatie

Tonen in tekst 

Opties in-/uitschakelen 

Vak naast elkaar 
Ingediende tekst of 

overeenkomende tekst
Bron 
Koppeling naar 

brondocument 
of website

Type bevinding 
Navigatie tussen typen bevindingen



Type bevinding 
Navigatie tussen typen bevindingen 

Hier navigeert u tussen de verschillende 
typen bevindingen: overeenkomende 

tekst en waarschuwingen. De gekleurde 
pictogrammen geven aan welk type 

bevinding actief is op de pagina, in dit 

geval Overeenkomende tekst.



Vak naast elkaar 
Ingediende tekst of overeenkomende tekst 

De gevonden tekstovereenkomsten worden bij de 

ingediende tekst van de student getoond aan de 

linkerkant, terwijl de overeenkomende bron rechts 
wordt vermeld. Het percentage geeft de mate van 

overeenkomst aan voor dit specifieke tekstblok. 



Tonen in tekst 
Opties in-/uitschakelen 

Hier vindt u opties om aanhalingstekens, 

haakjes of gedetailleerde verschillen in de 

tekst te markeren. U kunt deze instellingen 
ook wijzigen via de profielinstellingen.



Bron 
Koppeling naar brondocument of website 

Dit is een koppeling naar de oorspronkelijke 

bron. Het symbool geeft aan wat voor type 

bron het betreft: W betekent website, SA 
betekent studieopdracht en J verwijst naar 

informatie uit een journal.



Koptekst 
Navigatie en documentinformatie 

U kunt navigeren tussen bevindingen, bronnen en 

het gehele document via tabbladen in de koptekst. 
Hier vindt u ook enige korte informatie over het 

document, Help-informatie en de optie om een pdf 
te exporteren. 



Profile Menu 
Sign in, settings and options  

If you have not signed in already, you reach 
the login page via this menu. You can also 

change your settings, for example change 
the language.



Tabblad Bronnen 

Lijst met gevonden bronnen 

Hier vindt u de lijst met oorspronkelijke bronnen 

(waarmee de inhoud van het document is vergeleken) 

die wij hebben aangetroffen tijdens de analyse. Deze 

weergave wordt nog verbeterd, maar we geven u 
alvast een voorproefje.



Legenda voor bronnen 
Type bron

Lijst met bronnen 

Aangetroffen 
overeenkomende 

bronnen

Locatie in document 
Waar de overeenkomsten 

zijn gevonden

Overeenkomsten met bronnen 
Aantal overeenkomsten voor een 

bron



Lijst met bronnen 
Aangetroffen overeenkomende bronnen 

De lijst met aangetroffen bronnen wordt nu in een afzonderlijke 
weergave getoond. U kunt de oorspronkelijke bron bekijken 

door erop te klikken in de lijst.



Legenda voor bronnen 
Type bron 

Deze pictogrammen geven het type bron aan waarnaar 
wordt verwezen. W = website, SA = studieopdrachten 

(eerder bij Urkund ingediende documenten die in onze 
archieven zijn opgeslagen), T = studieboek en J = journal.



Locatie in document 
Waar de overeenkomsten zijn gevonden 

Deze balk geeft aan waar de overeenkomst met 

een specifieke bron zich in het document 

bevindt. Klik op een markering om een 
samenvatting van de overeenkomst te tonen en 

direct naar de details van de bevinding te gaan.



Overeenkomsten met bronnen 
Aantal overeenkomsten voor een bron 

Het getal geeft aan hoeveel 

overeenkomsten met een specifieke bron 

zijn gevonden.



Tabblad geheel document 

Ingediend document in zijn geheel 

Het ingediende document wordt hier in zijn geheel 

weergegeven. Alle bevindingen worden in de tekst 
gemarkeerd, zodat u deze desgewenst naast elkaar 

kunt vergelijken.



Geheel document 
Ingediende tekst met 
gemarkeerde bevindingen

Bevindingen 
Overeenkomende tekst of 

waarschuwingen 



Geheel document 
Ingediende tekst met 
gemarkeerde bevindingen 

Het ingediende document in zijn 
geheel. Overeenkomende tekst 

en waarschuwingen worden 

beide in kleur gemarkeerd in de 
tekst en de bijbehorende 

pictogrammen staan rechts. 



Bevindingen 
Ingediende tekst met gemarkeerde 
bevindingen 

Als u de overeenkomende brontekst of de 

verklaring voor een waarschuwing wilt 
bekijken, klikt u op het pictogram 

Bevindingen.



Dat is het! 

Mocht u nog verdere vragen hebben 
over het Urkund systeem, neem dan 

gerust contact met ons op. 


