
Vermeld altijd de naam van de maker en de bron.

Gebruik legaal op internet geplaatst materiaal.

Breng geen wijzigingen aan.

Overname toegestaan.

Gedeeltelijke overname toegestaan: 

maximaal 50 pagina's of;

25% van het oorspronkelijk werk.

Kopiëren of beschikbaar stellen in een (digitale) reader

Toestemming van de maker? 

Geen toestemming van de maker? 

Elke overname meld je bij de Dienst Repro van Hogeschool

Leiden.

buiten je lesplan;

voor- of na de les of tijdens de pauze;

bij diplomeringen en 

met collega's in de werkkamer.

dus geen YouTube of Spotify

Binnen jouw lesplan, dus in de les, mag je muziek gebruiken.

Gebruik rechtenvrije muziek of een creative commons licentie: 

het artikel mag verspreiden en gebruiken;

het artikel mag wijzigen;

artikel toegankelijk is voor studenten. 

denk aan de mogelijkheid van open access

Hogeschool Leiden heeft het auteursrecht op jouw materiaal,

zoals door jou geschreven boeken, artikelen, presentaties,

moduleboeken, docentenhandleidingen of door jou gemaakte

software (games en apps) als jij in dienst bent van de hogeschool.

Je hebt als docent in dienst van de hogeschool dus niet zelf

het auteursrecht op deze onderwijsmaterialen en je hebt geen

recht op de inkomsten uit de auteursrechten.

Na het einde van het dienstverband met de hogeschool blijven

de auteursrechten bij de hogeschool.

Je hebt altijd recht op naamsvermelding.

Maak goede afspraken met de uitgever als jouw artikel in een

vakblad wordt gepubliceerd. Zorg dat je 

als onderdeel van het werk- of leerplan;

geen commercieel gebruik;

en inhoudelijk relevant.

Maximaal 50 in totaal;

Maximaal 25 uit het oorspronkelijk werk;

Maximaal 10 van dezelfde maker.

Laten zien  in het (digitale) klasklokaal:

Kopiëren of beschikbaar stellen in de (digitale) leeromgeving.

Grafieken, tabellen, schema's en afbeeldingen in hun geheel.

Gebruik afbeeldingen niet als versiering.

De hogeschool heeft het auteursrecht op de toetsopdracht zoals

verstrekt aan de student.

De student heeft het auteursrecht op zijn uitwerking, 

de docent een gebruiksrecht om te beoordelen.

Expliciete toestemming nodig van de student voor de plaatsing in

de HBO Kennisbank.

Jouw werk is auteursrechtelijk beschermd als:

Het werk voldoende creatief is;

Niet ontleend is aan het werk van anderen;

Niet te 'gewoon' is.

GEBRUIK JE 
SOFTWARE?

GEBRUIK JIJ 
(AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD) 

MATERIAAL VAN ANDEREN?

SCHRIJF JIJ 
ONDERWIJS
MATERIAAL?

BEOORDEEL 
JE TOETSEN?

Software die niet alleen functioneel of technisch van aard is, is

auteursrechtelijk beschermd.

Zorg voor een licentie voor software, software-as-a-service, de

bron- en objectcode en computerprogramma’s in welke vorm ook.

AFBEELDINGEN EN VIDEO'S

Iedereen die op een foto of film is afgebeeld, heeft automatisch

portretrecht.

Maak goede afspraken over het gebruik van portretten.

MAAK JIJ 
(AUTEURSRECHTELJK BESCHERMD)

 MATERIAAL?

MUZIEK

HSLEIDEN.NL
 

TOETSING

BOEKEN, READERS & ARTIKELEN

SOFTWARE

PORTRETTEN

LET OP:

VRAGEN?
MEER WETEN?

AUTEURSRECHT | MEDIACENTRUM HOGESCHOOL LEIDEN

MEDIACENTRUM@HSLEIDEN.NL
FILEMON.A@SHLEIDEN.NL

LEES HIER HET ARTIKEL 

GEBRUIK JIJ
AFBEELDINGEN
OF FILMPJES?

WIL JE MUZIEK
GEBRUIKEN?

GEBRUIK JIJ 
ARTIKELEN 

VAN ANDEREN?

MAAK JE 
(GEBRUIK VAN)

FOTO'S?

https://hogeschoolleiden.sharepoint.com/sites/PI/marketingencommunicatie/Gedeelde%20%20documenten/Auteursrechten-bij-Hogeschool-Leiden.pdf

