Auteursrechtencheck onderwijsmateriaal
Dit schema geldt voor het delen van materiaal in
een besloten leeromgeving (bv. LMS of Teams).

Je wilt auteursrechtelijk beschermd materiaal
gebruiken ter toelichting van het onderwijs.

Wil je een kort gedeelte (korte overname)
overnemen uit een publicatie of
van internet?

Ja

Wat is een korte overname?

Nee, het gaat om een langere overname

Is linken naar het materiaal mogelijk?

- Tekst (boeken, artikelen e.d.):
Tot 50 pagina’s, mits niet meer dan 25% van een heel boek/tijdschrift.
Deze maximale overname geldt per instituut.
- Losse afbeeldingen (foto’s, illustraties, tabellen, graﬁeken etc.):
Per presentatie (PowerPoint/Prezi) tot 50 afbeeldingen.
Tot 25 beelden uit 1 bron. Tot 10 werken van 1 maker.

Ja

Nee

Is het materiaal Open Access gepubliceerd
of heeft het een Creative Commons
licentie?

Opname binnen een gesloten leeromgeving is toegestaan.
De Hogeschool betaalt een afkoopsom voor korte overnames.
Vermeld bij elke overname de bron. Vermeld in presentaties
ook bronnen van afbeeldingen.

Ja

Deel een link naar het materiaal.
Linken naar rechtmatig openbaar gemaakt materiaal is
toegestaan, makkelijk en gratis. Link bijvoorbeeld naar literatuur
aanwezig in de mediatheekcollectie. Gebruik, waar mogelijk, een
permalink of DOI.

Wil je wijzigingen aanbrengen in het materiaal?

Nee

Ja

Nee
Opname in lesmateriaal is toegestaan.
Vermeld bij je overname:
- De licentie van het materiaal.
- Bronvermelding.

Is het materiaal van een uitgever die
dit gebruik toestaat in de
licentievoorwaarden?

Ja

Overname is toegestaan als de uitgever hier toestemming
voor heeft gegeven in de licentievoorwaarden.
Is er toestemming, vermeld dan bij de overname:
-’Overname is toegestaan volgens licentievoorwaarden uitgever’.
-Bronvermelding.

Ja

Of de overname is toegestaan, hangt af van
de overeenkomst die is afgesloten met de uitgever.

Nee

Ben je zelf auteur van de publicatie?

Nee

Wijzigingen aanbrengen is toegestaan
in de volgende gevallen:
- De licentie staat wijzigen toe.
- Er rust geen auteursrecht op het werk.
- Schriftelijke toestemming van de maker.

Vul het formulier voor lange overnames in op Hr.nl/auteursrecht.
Voor langere overnames moet toestemming worden geregeld en een vergoeding worden betaald.
Een medewerker van het Auteursrecht InformatiePunt neemt contact met je op over de mogelijkheden.

Meer informatie
Auteursrecht InformatiePunt
Hr.nl/auteursrecht

