
Stimuleer originaliteit en 
kritisch denken
Met Google Zoeken kunnen leerlingen externe inspiratie op de juiste manier 
in hun werk integreren, terwijl docenten met originaliteitsrapporten makkelijk 
kunnen controleren op academische integriteit.

Help leerlingen hun beste werk in te 
leveren.

Vertel leerlingen hoe ze op ideeën van 
anderen kunnen voortbouwen en hoe ze die 
moeten opnemen in hun werk. 

● Leer leerlingen hoe ze hun ideeën kunnen 
staven door hun werk te scannen op 
aanbevolen citaten voordat ze het inleveren

● Leerlingen krijgen tools om onbedoeld 
plagiaat te vinden voordat ze hun werk 
inleveren

● Leer leerlingen hoe ze externe bronnen 
moeten citeren

Laat docenten snel de authenticiteit 
beoordelen.

Laat docenten tijd besparen als ze het werk van 
leerlingen controleren op mogelijk plagiaat.

● Vergelijk het werk van een leerling snel, met 
één klik, met miljoenen webpagina's en meer 
dan 40 miljoen boeken

● Handmatige zoekopdrachten zijn niet meer 
nodig. Stroomlijn beoordelingen door 
automatisch passages te markeren die 
geciteerd moeten worden met een link naar de 
externe bron

● Sla indien gewenst originaliteitsrapporten op, 
deel of print ze

Originaliteits-
rapporten zijn 
beschikbaar in 
zowel 
Classroom als 
Opdrachten

Classroom

Opdrachten

Kijk voor meer informatie op 
edu.google.com/products/originality            
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Je content is van jou en je leerlingen.

Met originaliteitsrapporten is je intellectueel 
eigendom beschermd en blijft de content van 
de school. Wij claimen geen eigendom van je 
gegevens. Het is onze verantwoordelijkheid 
om je gegevens privé, veilig en beveiligd te 
houden.

Kijk voor meer informatie op 
edu.google.com/products/originality            

Ga voor meer informatie naar het privacy- en 
beveiligingscentrum op 
edu.google.com/privacy

Docenten die Google Workspace for Education Fundamentals, onze kosteloze versie, 
gebruiken, kunnen tot 5 originaliteitsrapporten per les genereren. Met de Teaching and 
Learning Upgrade of Google Workspace for Education Plus hebben docenten onbeperkt 
toegang tot originaliteitsrapporten.

De premium versies bieden ook een eigen schoolarchief waar kan worden gezocht op 
overeenkomsten tussen het werk van leerlingen. Als docenten originaliteitsrapporten 
gebruiken in Classroom of Opdrachten, wordt het werk van de leerling automatisch 
toegevoegd aan het eigen archief. Je kunt werk van leerlingen ook handmatig toevoegen of 
verwijderen.
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Upgrade voor premium originaliteitsrapporten.
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