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studententijd

tijd van je

de leukste

leven? Jaja,

dat zal wel, maar onder-

tussen

kijk

studerend

Nederland wel reikhalzend uit naar dat

moment waarop

de

tijden ran schraal bier en kamers kleiner

dan een hondenhok tot het verleden
behoren. Het momentwaarop een toekomst vol goede Merlot en e€n auto n
de zaakweer iets dichterbij is gekomen.

Het moment dat afstuderen heet.

Zeker

nt

Halbe Zl)lstra

& co de

studieschulden komen innen, is het van
cruciaal belang om zo snel mogelijk afte
studeren. Maar hoe doe je dat eigenlijk?

Hoe studeerje afzonder al te veel vanje
oude leventje op te geven? Want laten
we wel wezen, 6cht fulltime studeren is

natuudijk geen optie. De trukendoos
kan open. Van het inzetten vanje frsieke
pluspunten tot een essayvan Wikipedia

halen enje scriptie door een ander laten

schrijven.

Het klinkt misschien

als

broodjeaapverhalen, maar Nieuwe Revu

zocht het uit en komt tot de conclusie:
het is allemaal waar.

DE KLASSIEKERS
Dacht

jij

dat de klassieke trucs niet
Het zijn

werken? Dan heb je het mis.

immers niet voor niets klassiekers
geworden.Toegegeven, wouwen hebben

in dit opzicht ndt even

een kleine,

of

grote, voorsprong: tieten.

Ja dames, het is alles behalve gedmancipeerd, maar nood breekt wetten. Dat
dacht wiskundestudente Lotte (27) ook

'Tijdens de werkgroepen zag ik de blik
van de docent altijd al naar beneden
afdwalen. In eerste instantie dacht ik
vooral: gadverdamme, maal toen ik een
presentatie moest geven en ik me niet
goed had voorbereid, dacht ik: nu kun
je het krijgen ook. Dus deed ik die dag
eenjurkje aan met een goed decollet6 en
ja hoor, ik kreeg een 8 en de jongen met

wie ik samenwerke, en die veel meer
had gedaan,eet7,5.'

Maar mannen niet getreurd, ookvoor
jullie zijn er genoeg opties. Nee, niet
die broek naar beneden tijdens een
presentatie. Geef de docente eens
een complimentje. Welke wouw van

wil

nou geen
aandacht van een jonge jonge n? Zeker

middelbare leeftijd

nu menig wouwenblad ze vertelt dat
een toy boyhet nieuwe zw-art is, kan

het

haast niet mis gaan.'Wat ruikt u lekker',

'watzietr

er goed uit vandaag', of toch

iets inhoudelijker:'wat een interessant

onderwerp'. Gegarandeerd dart

ze

daarvoor vak.Ja, zelfs die verzuurde
feministische pot zal een glimlach niet
kunnen onderdrukken.

BLUFFEN
Voor de mensen met wat lef en een
stalen gezicht kunnen blufs erg goed
uitpakken. Zo maakte sociologiestudent

Q$ gebruik van de warrigheid
vanzijn docent.'Hij woeg of ik een of
Pa:uI

andere opdracht al had ingeleverd,

ik

was heel die opdracht vergeten en de
deadline was al lang verstreken, maar

ikzei dat ik het al een hele trjd terug
in zijn postvak had gedaan. De docent
zei:'Oh, dan moet ik daar nog maar
eventjes in kijken.'Ik heb er nooit meer
wat over gehoord en er stond een 7 op
mijn cijferlijst. Prima!'
BETEB GOED GEJAT
Universiteiten en hbo's dreigen maar
wat vaak met de zwaarste straffen als het

gaat om plagiaat. Plagiaatprogramma's

als Ephorus en Tirrnitin zouden de

kopierende student op heterdaad
betrappen. Oftoch niet?
Geschiedenisstudente Sophie Q3) nam
proefop de som door haar docent

de

een'Wikipedia-essay' voor te schotelen.
'Ik had geen tijd en geen zin om me

in heel veel boeken te gaan verdiepen.

Op Wikipedia stond ontzettend veel

-A
,OP

informatie over mijn onderwerp dus
hup, alles gecopy-pastet. Hier en daar
wel wat veranderd natuudijk, m aar riet
echt heel veel.Tijdens mijn beoordeJing

ik

pas dat het eigenlijk best
wel trickybwirress was. De docent had
slechts een paar tekstuele wagen. Ik kreeg
een 8. Vanaf dat moment nam ik het
universitair onderwijs niet meer serieus.'
Ook economiestudentWiltem (25) jatte
zijn werk.'Drie uur voor de deadlTne zat
ik in de universiteitsbibliotheek aan een
besefte

WIKIPEDIA
STOND VEEL
INFOBMATIE,
DUS HUP,
ALLES
GECOPY-

PASTET. IK
KBEEG EEN 8,

VANAF DAT

MOMENT

paper te werken dat verre van voltooid

NAM IK HET

Ikbegon lichtelijk te stressen. Ikwas
natuurlijkveel te laat begonnen en ook
niet naar de colleges gegaan. Hopeloos.
Totdat een meisje naast me kwam zitten
die hetzelfcle vak volgde. Zij was aJ
lang klaar en ze kuram alleen even op

UNIVERSITAIB

was.

ONDERWIJS
NIET MEEB
SEFIEUS'

zag

Willem zijn kans schoon.'Ik ben
achter haar computer gzat zitten en
heb het stuk naar mezelf gemaild. Ik
was nog net op tijd met he t verwijderen

Helaas voor Rik en kornuiten dacht de
docent toch iets anders over deze, op
het oog onschuldige, samenwerking,
en beschuldigde de vier studenten van

van het mailtje uit haar verzonden

pla$ax.'We wisten natuurlijk wel
dat het niet helemaal zuivere kofie

berichten. Toen ze terugkwam, zat ik
net weer'rustig' achter mijn computer.
Ze had niets door, sloot haar computer
af en leverde haar essay in. Anderhalf
uur later heb ik mijn aangepaste versie

was, maar we hielden ons gewoon een
beetje van de domme omdat het zo'n
gigantische hoeveelheid werk was.'

Grote ogen opzettel en

beduusd

ingeleverd.' Het eindresultaat? Een 6,6.
Anderhalve punt lager dan het meisje,
ontdekte hij later. Maar dat nam hij voor

stamelen:'Maar we wisten niet dat we
niet mochten samenwerkerihielp in dit
geval helaas niet. Allemaal werden ze

lief'Vier studiepunten in

een halve dag

gestraft met een onvoldoende. Achteraf
gezien ook wel terecht, hoorr'zegt Rik,

Misschien is een lesje'Plagiaatsoftware
for dummies'toch niet zo'n slecht idee

'gek genoeg kegen we geen 1 maar een 4.'

werk, niet slecht toch?'

voor de gemiddelde docent.

UIT DE DUIM
Allemaal leuk en aardig, maar het

ZO MOET HET DUS NIET
Toch blijft plagieren niet attijd
onopgemerkt, zoals geografiestudent
Rik (27) en zijn studiegenoten onder-

6chte afstudeerwerk zit hem toch in de
scriptie. En zie je daar maar eens uit te
frauderen. Nou, ook dat is mogelijk
Nina (24) deed de hbo-lerarenopleiding
en was 'ietsje'te laat begonnen aan haar

gemaild had, uit te printen.'

In duot werkten ze aar, eerrapport en, zoals wienden weleens vaker
doen, wisselden ze informatie uit, het

Toen het meisje naar de printer liep,

grng immers over hetzelfde onderwerp.

weken voor de einddarum.

school om haar stuk, dat ze naar

zid-nelf

vonden.

scriptie.'Ik had zes maanden om mijn
scriptie te schrijven. Ik begon drie

Ik dacht dat

ik langer de tijd had, maar de einddatum
werd opeens verwoegd. Ik ben achter
mijn computer gaan zitter en heb &e
drie weken alleen maar gebruikt om te
typen, te typen en nog meer te typen.
Ik heb alles uit mijn duim gezogen en
op basis daarvan een niet-waarheidsgetrouwe conclusie bedacht.'

Nina's docenten hadden niets door.
Achterdochtig? Totaal niet. Ze waren
juist trots dat het me in zo'n kort tijds-

Kitty waagt wat ik heb gestudeerd. Ik
zeg dat

k afgestudeerd

communicatie-.

wetenschapper ben. Ook ik heb gewoon

mijn eigen naarn en e-mailadres gebruik. Als Kitty me ook maar even had
ik nog
SchoolvoorJournalistiek studeer
en nog niet eens aan mijn eigen scriptie
begonnen ben. Maar kenne$kvertrouwt
ze me op mijn woord, zegt 'Oh prima',
en begint te vertellen waar haar scriptie
gegoogled, had ze geweten dat
aan de

g

bestek gelukt was zo'n prachtig resultaat

over

neer te zetten! Ze woegen nog wel tegen

Ze wl me er 700 euro voor betalen.
'Maar dan verwacht ik wel dat je het

welke moeilijkheden ik aanliep tijdens
het schrijven. Toen moest ik wel even
in mezelf lachen. Moei$kheden, dacht
ik, ik heb alle gegevens en uitkomsten
zelfbedacht dus van moeilijkheden was
natuurlijk geen sprake.'Cijfer? Een 8!

at.

grondig doet en dat het binnen de
deadline van twee weken afis.'

de hoogte vanj e'voortgang'.Zo geefje

Die middag stuurt ze me wat ze tot nu
toe heeft. Wanneer ik haar mail dat ik
haar scriptie niet zal schrijven omdat
ik eigenlijk een journalist ben, reageeft
ze laconiek: 'Haha grappig, ik zou dol-

Tip?'Houje begeleiders voortdurend op
datje heel hard werk en

graag al je wagen beantwoorden, maar

klopt het eindproduct, in hun beleving,

misschien is het handiger om eerst mijn

met je bezigheden.'

scriptie af te maken.'

ze het gevoel

De 6cht luie student maakt zijn
handen niet eens vuil aan al die

NOODKREET

scriptiestress. Die besteedt het uit. Op

Een reactie op mijn noodkreet als hulp-

websites als Marktplaats en scriptielaten-

vragende student duurt iets langer.

schijven.nl plaatsen luie en wanhopige

de nadruk op 'iets'want het scheelt
slechts 66n dag. Maar dan stromen de

studenten oproepjes met de waag of
iemand alsjeblieft een scriptie voor ze

reacties ookbinnen.

kan scJrrijven in ruil voor een fors bedrag.

In

Met

UNDERGOVER

tegenstelJing tot Kitry werken
de schrijvers wel allemaal onder een
andere naam. Van Joost Tekst tot
Scriptieschrijfster. Ene Scriptiehelper
stelt voor dat we een keer een'geheel
wijblijvend en kosteloos afspreken om
een inventarisatie te maken van of en
hoe hij mij zou kunnen helpen.Joost
Tekst wil eerst mijn scriptie lezen
voordat hij zegt hoeveel hij ervoor wil

Ik besluit undercover te gaan en plaats

hebben en de Scriptieschrijfster rekent

Opallend zijn echter de hoeveelheid

oprodes v?fi

zogerraamde scriptieschrijvers. Mensen bieden aan een
complete scriptie voor je te scfuijven in
twee weken, sommigen zelfs in een paar

dagen. Voor zo'n 800 euro heb

je

een

volledige scriptie.

een oproep als wanhopige student 6n als

15 euro per uur.

ervaren scriptieschrijver.

Na iets meer heen en weer gemaild te
hebben, haakt Scriptiehelper af, Helpen

Na een dag heb ik beet als scriptieschrijver.
Een student geesteswetenschappen,
(30, gefingeerde naam), vraagt

Kitty

ofik haar

kan helpen. Ze geeft meteen haar telefoonnummer en mailt vanaf haar eigen
e-mailadres met haar eigen naam. Ik mail
haar terug en lraag wat ik voor haar kan
betekenen. Ze wil dat ik haar scriptie af-

rond.We bellen. Zonder ook maar enige
voorzichtigheid vertelt Kitty me alles.'Ik
ben al een heel eind, maar ikwerk

firll-

time en daardoor kom ik maar niet toe
aan die laatste dertig pagina's. Het gaat
me niet om dat papiertje, ik heb a1 een
baan,

ikwil

alleen die boete niet betalen.'

kan schrijven voor 20 euro per uur, maar

met het schrijven en analyseren van een
scriptie is geen probleem, maar een hele

er

scriptie schrijven gaat niet: 'Noch uit
principiele overwegingen noch qua tijd.'

WROEGING

volgt geen reactie meer.

Ik besluit het

OokJoostTekst zit met de tijd.'Een hele
scriptie schrijven doe ik niet meer omdat

over een andere boeg te
gooien en alle drie de scriptiehrrlpjes te
vertellen over het artikel. Nu reageert

het me te veel tijd kost.Ik doe alleen nog
maar verbeteringen en tweede versies

geagiteerd, dat wel:

van papers,' zegt Joost.
Gelukkig heb ikbij de Scriptieschrijfster

heb ik al vaker gezien, hoor en ik had
het al door,'schrijft ze.'Er zljn mensen

wel prijs. Zewi. de deadline weten en
irv.ienwat ik tot nu toe al heb gedaan.
Probleempje: er is niets om in te zien.

Ik

vraaghaar of ze riet mijn hele scriptie

de Scriptieschrijfster wel,
'Dit

enigszins

soort verhalen

die wagen stellen ja, over scripties.

Maar

wat ik doe, is hierin begeleiden, mensen
aansturen om hen op hetjuiste spoor te
zetten.'

zijn eindscriptie.
Die was afgekeurd omdat het volledig
bij elkaar geknipt en geplakt was. De
versie te schrijven van

docenten herkenden zelfs de opmaakvan

Wikipedia. Daar begin ik dus niet aan.'
Wroeging heeft Joost niet. 'Technisch
gezien doe ik niets verkeerdlikverkoop
slechts mijn teksten. Ik zou het prima
vinden als niemand mij zotrwagen een
scriptie te schrijven, ik maak alleen maa.r
gebruikvan de waag.'
Hij verbaast zich wel over het niveau
vafl de studenten.'Sowieso 90 procent
van de verzoeken die

iklrijg, komtvan

het hbo. Als znlaten aenwat ze

aJ aarr

hun scriptie hebben gedaan, verbaas

ik

me telkens weer over het niveau.'

Desondanks vindt Joost niet dat hij
meewerk aan de dalingvan dat niveau.
'De studenten met wie ik te maken

l<ijg,zijr.

meestal vergevorderd

in hun

opleiding. Ze hoevet vaak alleen nog
maar aI te studeren. A1s ze op dat

punt

in hun studie nog geen

7\_

fatsoenlijke
Nederlandse zin kunnen schrijven of
een structuur voor hun scriptie kunnen
uitdenken, is er tijdens de opleiding iets
grondig misgegaan. Dan voel ik me niet
schuldig studenten te helpen de laatste
horde te nemen.'
Overigens isJoost de beroerdste niet en

MENSEN

biedt zijn hulp ook aan mij aan.'Mocht je

BIEDEN AAN
EEN

problemen hebben met de deadline van
je art'rkel, mail me dan, misschien kan ik

VOLLEDIGE

je helpen.'

SCRIPTIE

En zo geschiedt.

VOOB JETE
SCHRIJVEN
IN TWEE

WEKEN,

ZIJLSTRA STIMULEEBT
We mogen concluderen dat Halbe
Zijlstra een teweden man moet zijn.
Hij stimuleert immers creativiteit onder

VOOB ZO'N

studenten die snel hun punten moeten

8OO EUBO

halen. Geen plagiaatprogramma is opgewassen tegen de ideedn van een student

Joost Tekst reageert uitgebreid.

Hij vertelt

scriptie was goedgekeurd. Het verbaasde

dat hij dagelijks verzoeken

k jgt o*

me hoe weinig tijd ik hieraan kwijtwas.'

scripties te schrijven.'Al wordt het minder

nu mijn

advertentie op Marktplaats
verder wegzakt. Toen ik de advertentie
net had geplaatst, keeg ik er wel vijf
per dag. De meeste verzoeken zijn of ik

Joost ziet het als een leuk ortra zakcentje.
'Het is dat ik sinds kort een goede baan
heb, maar anders had

ik hier mijn werk

van gemaakt. De vergoeding is

een

in tijdnood. Ookzorgen de plannen uit
Den Haagvoor extra inkomsten voor de
jonge, ondernemende scriptieschrijvers

-

waar de

WD

zich ongetwijfeld in kan

vinden.
Als in het collegej

aar

2012-2013 deboete

inschatting van de tijd die ik eraan

hrijt

van 3000 euro voor langstudeerders

in-

zal zijn en ook wel het beeld dat ik

krijg

gaat, zal, dat ilTeen maar meer worden.

En

zetten. Omdat 1kze1f 32 uur per week

van'de opdrachtgever'. Ik ben nu in

daarmee zalJoost erg blij zijn, omdat

hij

werk, zou het te veel zijn om een heel
scriptie-onderzoek uit te voeren.
'Wel heb ik een driekwart hbo-SPH-

gesprek met iemand die firlltime werkt

dan niet meer slecht betaalde opdrachten

en de rest van zijn studie wil uitbesteden,

hoeft aan te nemen zoals het schrijven

dat wil zeggen negen papers en een

van dezela:atste alinea.

scriptie geschreven. Dat ging erg makke-

scriptie. Dan zie ik eurotekentjes.'

lijk en ik woeg er 450 euro voor. Sowieso
eerst de helft, en de andere helft toen de

Maar Joost neemt niet iedere ldus

inderdaad even een scriptie in elkaar

wil

aan.'Laatst woeg iemand een tweede

ffi

De oolledige namen oan defrauduleuze
studenten zln bekend bij de ridactie.

