
Ouriginal - Vragen en antwoorden n.a.v. de trainingen 
 

Algemeen 
Hoe lang is de applicatie bezig om een document te scannen? 

Het scannen zelf duurt 1-5 minuten, maar het kan zijn dat het langer duurt voordat het dan zichtbaar is in 

Handin omdat er een zogenaamde pushback plaatsvindt vanuit het systeem terug naar Handin. Houd daarom 

voor de zekerheid een marge van 30 minuten aan. 

Welke bestanden kunnen worden gecontroleerd?  
Er is een lange lijst van bestandformaten die worden geaccepteerd. De meest gangbare, zoals Word, Excel, 
PowerPoint en PDF, worden zeker geaccepteerd. Ook de notities van PowerPoint worden meegenomen 
bijvoorbeeld. Een bestand dat is beveiligd met een wachtwoord kan niet worden gescand.  

Is er een minimum hoeveelheid tekst nodig voor het uitvoeren van een plagiaatscan? 
Ja, er zijn minimaal 320 woorden nodig voor een check.  

Kunnen ook afbeeldingen worden gescand op plagiaat? 
Alleen tekst kan worden gecontroleerd. D.m.v. zgn. OCR-scanning kunnen wel woorden in een afbeelding 
omgezet worden naar scanbare tekst en dat wordt dus ook meegenomen in de plagiaatscan.  

Hoe groot mag een bestand zijn om het te kunnen laten scannen op plagiaat?  

100 MB 

Geeft het systeem aan of er sprake is van plagiaat? 

Het systeem kan constateren dat er tekst is gekopieerd van een andere bron. Menselijke beoordeling is echter 

altijd nodig om tot rechtvaardige afweging te komen of er plagiaat is gepleegd. Het systeem kan bijvoorbeeld 

niet beoordelen of er wel of niet op een correcte wijze is geciteerd.  

Hoe kan een overeenkomst van 3% toch plagiaat zijn? 

Stel dat in een zeer groot verslag de volledige conclusie exact is overgenomen uit een ander document. Dan is 

het percentage erg laag, maar is erg toch wel sprake van plagiaat. 

Krijgt de student een bericht van Ouriginal na inleveren? 

Nee, de student krijgt geen bericht na inlevering. 

Hebben studenten (van de HAN) ook toegang tot de rapportage?  

Nee, rapportages worden niet gedeeld met studenten.  

Kunnen studenten zelf een plagiaatcheck uitvoeren? 

Nee, studenten hebben geen rechten om een plagiaatcheck uit te voeren en/of een analyse in te zien.  

Kan een lid van de examencommissie de rapportage van Ouriginal inzien via Handin? 

Ja dit kan, mits je de juiste rol hebt in Handin.  

Waar kunnen we terecht voor de dagelijkse support? 

Je kunt met al je vragen over Ouriginal terecht bij ASK HAN. 

Is er een handleiding over Ouriginal waar we op terug kunnen vallen? 

Kijk voor meer informatie over hoe Ouriginal werkt in de Toolbox.  

Kan computer-/programmeercode ook worden gecheckt?  

Nee, helaas is het systeem niet geoptimaliseerd voor programmeercode. Ouriginal is in principe 

geoptimaliseerd voor zinnen en woorden in de context van schrijftaal. 

https://www1.han.nl/insite/studenten/contact/ask-han/
https://www.han.nl/onderwijsondersteuning/tools/plagiaatscanner/


Omdat programmeercode is opgebouwd uit normale karakters, kan het meestal worden geanalyseerd, maar 

de score is niet echt betrouwbaar in de mate die we willen. 

Dus het korte antwoord is ja, het kan vaak worden geanalyseerd, maar mag daar niet voor worden gebruikt.  

 

Analyse / Bronnen 
Het is mogelijk om in de analyse bepaalde stukken handmatig weg te klikken als zijnde geen plagiaat. Mag 

ik dit als docent doen of ligt die taak bij de examencommissie? 
De eerste verantwoordelijkheid om te constateren of er wel of niet sprake is van plagiaat ligt bij de 

beoordelaar. De mogelijkheid om bepaalde dingen uit te sluiten is een hulpmiddel om dit inzichtelijk te maken, 

maar dit heeft verder geen officiële status. Deze functionaliteit kun je dus gebruiken als beoordelaar/docent.  

Vergelijkt Ouriginal ook met eerder ingeleverde bestanden van de HAN die gescand zijn met de vorige 
plagiaatsoftware? 
Ja, hele database van Turnitin (Ephorus en Simcheck) is overgezet naar Ouriginal. Die bestanden worden bij 
tabblad Bronnen aangegeven met een ‘J’ met daarachter het woord ‘backlog’.  

Tegen welke bronnen wordt er gecheckt? 

Er wordt gecheckt tegen al het eerder ingeleverd werk binnen de HAN. Ook wordt er gecheckt tegen 

inleveringen van andere instellingen die Ouriginal gebruiken. Daarnaast wordt het open internet als bron 

gebruikt en wetenschappelijk materiaal dat ingekocht is bij uitgevers. 

Kun je zien van wie/welke bron een stuk tekst komt als het van een andere student komt? 

Als het van een HAN-student komt kun je het inzien bij het bronnenoverzicht. Als het van een student komt 

van een andere instelling kun je het niet zien. Indien nodig kunnen we dat opvragen via Ouriginal. 

Herkent het systeem een herkansing van student? 
Ja, het systeem herkent een herkansing. Zolang student en docent hetzelfde zijn, noem je dat een draft-versie 
(tweede versie). Je ziet dan alleen de wijzigingen/verschillen. En daarom dus geen 100% overeenkomst. 

Haal je wel een score van 100% op van andere studenten overgenomen werk? 

Ouriginal beschikt uiteraard niet over alle mogelijke bronnen die er maar zijn. Ouriginal vindt ongeveer 70% 

van de overeenkomsten in de bronnen die beschikbaar zijn voor Ouriginal. Vergeleken met onze eigen 

referentiedatabase scoort Ouriginal 100%.  

 

Vertrouwelijke documenten 
 Is het mogelijk om bestanden waar vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige informatie in staat te scannen, 

zonder dat het wordt opgenomen in de database? 

Ja, het is mogelijk dat student vinkje kan zetten dat document vertrouwelijk is. Het wordt dan wel gescand 

maar niet opgenomen in database. 

Hoe ontdekken we dan of later uit dat vertrouwelijke document geplagieerd wordt?  

Dat is dus dan niet meer mogelijk 

Loop je dan niet het risico dat studenten al hun werk als vertrouwelijk inleveren? 

De meeste toetsproducten zullen niet vertrouwelijk zijn. Daar hoef je dus niet op het deelnemerformulier aan 

te geven dat de student het als vertrouwelijk mag inleveren. Alleen voor die toetsen waarbij wel de 

mogelijkheid bestaat dat er vertrouwelijke documenten worden ingeleverd, zal op het deelnemerformulier die 

aanpassing gedaan moeten worden. In dat geval zullen hier procedureafspraken over moeten maken. 

 



Handin 
Als je als docent toegang hebt tot Handin, heb je dan altijd toegang tot Ouriginal? 

Ja, dan heb je zonder nogmaals in te loggen toegang met je HAN-account. Dit gaat via Single Sign On (SSO). 

Wordt een document standaard gescand door Ouriginal, als het wordt ingediend in Handin? Of moet je als 

docent hiervoor iets doen? 

Dit is een instelling op het deelnemerformulier in Handin. De toetsconstructeur bepaalt bij het construeren 

van dit formulier of er een upload mét of zonder plagiaatcontrole moet plaatsvinden.  

Komt er ook een standalone applicatie van Ouriginal, dus buiten Handin om? En wie kunnen die dan 

gebruiken? 

Er zijn richtlijnen vanuit de HAN voor het stand alone gebruik van Ouriginal. O.a. scoriongebruikers en leden 

van examencommissies kunnen een stand alone account aanvragen via TOPdesk Self Service. Als de aanvraag 

goedgekeurd is, krijg je informatie over hoe het werkt. 

 

Analyseoverzicht 
Met wie kan het analyserapport via een link gedeeld worden? 

Alleen medewerkers met een HAN account kunnen zo’n link openen.  

Krijgt de student een bericht als je de link naar rapportage doorstuurt? 
Nee 

Waarvoor is dat gemiddelde bruikbaar? 

Op dit moment is het gemiddelde voor inleveringen via Handin nog niet bruikbaar omdat er nog niet genoeg 

inleveringen zijn gedaan. Op termijn zou het een hulpmiddel kunnen zijn om te bepalen of een percentage 

hoog of laag is ten opzichte van het gemiddelde. Uiteindelijk is dit slechts een hulpmiddel en moet je zelf 

bepalen of er wel of geen sprake is van plagiaat.  

 

Bevindingen 
Kun je voorbeeld geven waarvoor een waarschuwing kan worden gegeven? 

Een voorbeeld is dat er in plaats van spaties er witte letters tussen woorden worden gezet, zodat het lijkt alsof 

er wel spaties worden gebruikt. Voor een gewone lezer is dit lastig te herkennen, maar de scanner ziet dan dat 

er erg veel tekens achter elkaar staan die leiden tot erg lange en vreemde woorden. Ander voorbeeld is dat 

woorden gevormd worden met tekens uit andere schriften. Dit zijn voorbeelden uit de praktijk die soms 

worden ingezet om de plagiaatscanner te proberen te misleiden. Door het gebruik van deze waarschuwingen 

wordt de beoordelaar hier toch op attent gemaakt.  

Hoe kun je een waarschuwing toch opnemen in de analyse? 

Dat kan niet. Als je constateert dat een student bijvoorbeeld bewust andere tekens heeft gebruikt, kan het 

verstandig zijn om het gesprek aan te gaan met de desbetreffende student. 

Waar kan ik zien van wie het ingeleverde bestand is?  

Op de voorpagina zie je normaal gesproken de naam van wie het bestand is. 

Via het tabblad Bronnen zie je de naam van de student van het document is waarmee het ingeleverde werk is 

vergeleken.  

Waar dient het Indienings-ID voor? 

Dit ID gebruiken we alleen als we iets op moeten vragen bij Ouriginal. 

https://topdesk.han.nl/tas/public/ssp/


Wat betekenen de verschillende kleuren? Is daar een legenda van? 
Als je er overheen gaat met je muis zie je de betekenis van de verschillende kleuren. De legenda hiervan vind 
je niet terug in de applicatie maar deze is wel opgenomen in het instructiemateriaal. 

Moet je aanhalingstekens, haakjes en gedetailleerde tekstverschillen juist wel of niet aanzetten? 
Dat is een persoonlijke voorkeur. Je kunt dat in je profiel doen, maar ook bij Bevindingen. Het heeft te maken 
met wat je graag als beoordelaar wel of niet wil zien, wat je wenselijk vindt. 

Is er al een datum bekend wanneer "Ouriginal Metrics" wordt gelanceerd? 
Q1 2022 

Kan het systeem herkennen als een verslag door een ander is geschreven dan de student, bijvoorbeeld 

scriptie die tegen betaling is geschreven door iemand anders? 

Op dit moment kan het systeem dit nog niet herkennen. Vanaf Q1 van 2022 komt er een functionaliteit 

beschikbaar die dit wel kan. Voorwaarde hiervoor is dat de student al eerder eigen geschreven werk heeft 

ingeleverd op basis waarvan het systeem kan bepalen of het af lijkt te wijken qua schrijfstijl.  


