VUISTREGELS
VOOR HET GEBRUIK
VAN AUTEURSRECHTELIJK
MATERIAAL
OPEN ACCESS
Open Access is een brede
academische beweging die
zonder beperkingen online onderzoeksresultaten en
wetenschappelijke informatie beschikbaar wil stellen.
In het bijzonder onderzoeksresultaten die met publieke
middelen zijn gefinancierd. Bijvoorbeeld: tijdschrift
artikelen, proefschriften en boeken. De gedachte
achter Open Access is dat kennis en informatie voor
iedereen wereldwijd openbaar toegankelijk is. Of
het nu gaat om het lezen, downloaden, kopiëren,
distribueren, linken naar of indexeren van fulltext
publicaties. En dat allemaal zonder financiële,
juridische of technische beperkingen.
(Bron: ru4openaccess.nl/open-access/)

verspreid mag worden, en onder welke voorwaarden.
Met een Creative Commons-licentie behoud je al je
rechten, maar geef je anderen toestemming om je
werk te verspreiden, met anderen te delen en soms
ook om de publicatie te bewerken. Je werk aanbieden
onder een Creative Commons-licentie betekent
niet dat je je auteursrechten opgeeft. Zonder een
Creative Commons-licentie moet iedereen expliciet
toestemming aan je vragen voor elk gebruik van je
werk. Met een Creative Commons-licentie maak
je in één keer aan iedereen duidelijk onder welke
voorwaarden je werk mag worden gebruikt.
(Bron: creativecommons.nl/uitleg/)

CREATIVE COMMONS
Creative Commons biedt
auteurs, kunstenaars,
wetenschappers, docenten en andere creatieve
makers de vrijheid om flexibel met hun
auteursrechten om te gaan. Door te kiezen uit zes
gratis beschikbare standaardlicenties bepaalt de
auteursrechthebbende hoe zijn of haar werk verder

Voor meer informatie over auteursrechten zie:
auteursrechten.avans.nl
onderwijsenauteursrecht.nl
stichting-pro.nl/nl/HBO
Je kunt vragen over auteursrechten stellen via:
Auteursrechtenloket@avans.nl

SCHEMA AUTEURSRECHT EN LEERMATERIAAL
Ontdek of materiaal met auteursrecht kan worden gebruikt in het onderwijs.

JE WILT AUTEURSRECHTELIJK
BESCHERMD MATERIAAL
GEBRUIKEN IN HET ONDERWIJS.

Is linken naar publicatie mogelijk?

Dit schema geldt voor:
• gedrukte readers
• digitale readers waarin 2 of meer bestanden zijn opgenomen
• losse overnames via elektronische leeromgeving, zoals Blackboard

JA

Geef een link naar de publicatie. Linken vanuit Blackboard
naar een rechtmatig openbaar gemaakte publicatie is toe
gestaan. Dat kan een link naar de catalogus van Xplora zijn.

NEE
Is de publicatie een Open Accessartikel of bevat het artikel een
Creative Commons-licentie?

JA

NEE
JA
Staat de uitgever het gebruik van
deze publicatie toe via de licentie
voorwaarden?

Opname in reader of Blackboard is toegestaan.
Vermeld bij de overname:
• dit werk is een Open Access-publicatie, en er is
toestemming van de auteur
• de bron

Als de uitgever toestemming heeft gegeven is overname in
een reader of op Blackboard toegestaan. Veel goedgekeurde
publicaties zijn opgenomen in de databanken van Xplora.
Er geldt geen betalings- of meldingsplicht.
Vermeld wel:
• uitgever staat overname toe
• de bron

NEE
Ben je zelf de auteur van de publicatie?

JA

Of overname in Blackboard of reader toegestaan is, hangt
af van de licentieovereenkomst die jij of Avans Hogeschool
met de uitgever overeenkwam. De inhoud van de licentie
overeenkomsten van Avans zijn bekend bij Xplora.

NEE
Je neemt een passage over uit een
publicatie, een zogenaamde korte
overname.

JA

Overname is toegestaan. Avans betaalt een afkoopsom voor
korte overnames. Vermeld bij elke losse overname, indien
bekend: titel - auteur(s) - uitgever - ISBN of ISSN. Opsturen
van een controle-exemplaar is niet nodig.

NEE
Je wilt een langer gedeelte over
nemen. Vraag dan vooraf toestem
ming bij de Stichting PRO of bij de
uitgever. Avans betaalt per pagina
per student een vergoeding.

Let op: een bundeling van
overnames wordt gezien als een
(digitale) reader. Melding bij de
Stichting PRO is dan verplicht.
Maak daarom liever geen reader
van je korte overnames.

Maak je een (digitale) reader met
korte overnames, geef dat dan
binnen 1 maand door aan de
Stichting PRO, met vermelding
van de cursusgegevens.

Bij langere overnames vraag je minimaal 10 dagen voor de productiedatum
toestemming via de webportal van de Stichting PRO. Geen toestemming
betekent een boete.
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