Onderwijsmateriaal en auteursrechten
Lees welke verantwoordelijkheden je hebt als docent op hhs.nl/bibliotheek  Auteursrecht en plagiaat
Je wilt auteursrechtelijk beschermd materiaal
gebruiken ter toelichting van het onderwijs?

Dit schema geldt voor losse digitale overnames en papieren readers (waarin 2 of
meer overnames zijn opgenomen). Digitaal = aangeboden op elektronische wijze zoals opname
op een elektronische leeromgeving als Blackboard. Voor het vervaardigen van een papieren
reader kan je terecht bij de REPRO van De Haagse Hogeschool (doorgaans via je Faculteit):
https://dehaagsehogeschool.sharepoint.com/sites/TeamRepro/SitePages/Repro---Nederlands.aspx

Is linken naar de publicatie mogelijk?

JA

NEE
Je neemt een kort gedeelte over
(korte overname)?

Link ook naar de digitale bibliotheek.
 De databanken maken gebruik van permalinks.

JA

JA

JA

Of opname op Blackboard of in reader toegestaan is,
hangt af van de overeenkomst die jij met de Haagse
Hogeschool en/of met de uitgever hebt afgesloten.

Opname op Blackboard of in reader is toegestaan.
Rapporteer de overname ieder jaar dat deze
wordt gebruikt.
De overeenkomst laat hergebruik toe.
Vermeld in de beschrijving op Blackboard of in de reader de bron:
 Titel, auteur(s), uitgever, ISBN of ISSN/jaargang/afleveringsnr.

NEE
Je wil een langer gedeelte overnemen. Er is
geen sprake van een licentie of van eigen werk!

Opname op Blackboard of in reader is toegestaan.
Rapporteer de overname ieder jaar dat deze wordt
gebruikt.
De publicatie bevat een Creative Commons licentie (CC) of er is op een
andere manier vermeld dat gebruik is toegestaan.
 Meer info over CC-licenties: https://creativecommons.nl/uitleg.
Vermeld in de beschrijving op Blackboard of in de reader de bron:
 Titel, auteur(s), uitgever, ISBN of ISSN/jaargang/afleveringsnr.

NEE

Je wilt een langer gedeelte overnemen. Ben je
zelf de auteur van de publicatie?

Opname op Blackboard of in reader is
toegestaan: max 50 blz. mits ≤ 25%.
Je kunt publicaties (artikelen, boeken, rapporteren, papers en andere
publicaties) tot en met 50 pagina's vrij gebruiken in het onderwijs.
Voorwaarde is dat dit niet meer dan 25% van de oorspronkelijke
publicatie is.
De Haagse Hogeschool betaalt een afkoopsom voor korte overnames
(zgn. Easy Access Regeling HBO).
Vermeld in de beschrijving op Blackboard of in de reader de bron:
 Titel, auteur(s), uitgever, ISBN of ISSN/jaargang/afleveringsnr.

NEE

Je wilt een langer gedeelte overnemen. Staat in
de publicatie zelf aangegeven dat gebruik ter
toelichting van onderwijs is toegestaan?

Linken vanuit Blackboard of reader naar een elders
rechtmatig openbaar gemaakte publicatie is
toegestaan.

JA

Je wil een langer gedeelte overnemen? Ben je
zelf de auteur van de publicatie?
Je kunt losse afbeeldingen vrij gebruiken in het onderwijs. Je mag
maximaal 50 afbeeldingen (foto's, illustraties, figuren, grafieken,
tabellen, e.d.) per pdf of presentatie gebruiken. Daarnaast zijn er twee
voorwaarden: maximaal 10 werken van dezelfde maker gebruiken en
niet meer dan 25 afbeeldingen uit hetzelfde werk. De Haagse
Hogeschool betaalt een afkoopsom hiervoor (zgn. Easy Access Regeling
HBO). Vermeld voor iedere afbeelding de bron. Meer afbeeldingen
nodig? Maak gebruik van afbeeldingen waarvoor je toestemming hebt.

(Jaarlijkse) Toestemming verkrijgen vooraf aan
opname op Blackboard of in reader. Na
toestemming rapporteer je de overname ieder jaar
dat deze wordt gebruikt.
Je moet vooraf toestemming vragen via de auteur/uitgever of via jouw
faculteit bij Stichting UvO! Zo nodig wordt een vergoeding per pagina per
student in rekening gebracht. Vraag bij je Faculteitsbureau wie binnen
jouw Faculteit verantwoordelijk is voor toestemming vragen via Stichting
UvO.
Toestemming geregeld?
Vermeld in de beschrijving op Blackboard of in de reader de bron:
 Titel, auteur(s), uitgever, ISBN of ISSN/jaargang/afleveringsnr.
Archiveer schriftelijk de toestemming indien geregeld via auteur/uitgever!
Vraag bij je Faculteitsbureau naar de procedure rond het
rapporteren van lange overnames.

Meer informatie is te vinden op www.auteursrechten.nl en op www.stichting-uvo.nl.
Hogeschoolbibliotheek versie 3.0 februari 2021.

Bron: R. de Jong, Inholland
en met dank aan Hogeschool Rotterdam

Educational materials and copyright
Read what responsibilities you have as a lecturer at thuas.com/library  Copyright and Plagiarism
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learning environment like Blackboard. For the production of a printed reader you can contact
the REPRO of The Hague University of Applied Sciences (usually via your Faculty):

https://dehaagsehogeschool.sharepoint.com/sites/TeamRepro/SitePages/Repro---English.aspx

Is it possible to include a link to the
publication?

YES

NO
Are you including only a section (short
citation)?

Link to the digital library.
 De databanken maken gebruik van permalinks.

YES

YES

YES

Whether inclusion on Blackboard or in a reader is
permitted depends on your agreement with THUAS
and/or the publisher.

Inclusion on Blackboard or in a reader is
permitted. Report the citation every year that it is
used.
The agreement allows reuse.
Indicate the source in the description on Blackboard or in the reader:
 Title, author(s), publisher, ISBN or ISSN/volume/issue no.

NO
You want to cite a longer part (non-short
citation). No license or own work!

Inclusion on Blackboard or in a reader is
permitted. Report the citation every year that it is
used.
The publication contains a Creative Commons license (CC) or it is stated
in another way that use is permitted.
 More info on CC-licenses: https://creativecommons.org/about/cclicenses.
Indicate the source in the description on Blackboard or in the reader:
 Title, author(s), publisher, ISBN or ISSN/volume/issue no.

NO

You want to cite a longer part (non-short
citation). Are you the author of the publication?

Inclusion on Blackboard or in a reader
is permitted: max 50 pages provided
that ≤ 25%.
You can freely use publications (articles, books, reports, papers and other
publications) up to 50 pages in education. The condition is that this is no
more than 25% of the original publication.
THUAS pays a fee for short citations (so-called Easy Access Regulation
Higher professional education - HBO).
Indicate the source in the description on Blackboard or in the reader:
 Title, author(s), publisher, ISBN or ISSN/volume/issue no.

NO

You want to cite a longer part (non-short
citation). Does the publication itself state that
use in your teaching for purposes of
explanation is permitted?

Links from Blackboard or reader to publications
legally available to the public elsewhere are
permitted.

YES

Je wil een langer gedeelte overnemen? Ben je
zelf de auteur van de publicatie?
You can freely use individual images in education. You can cite up to 50
images (photos, illustrations, figures, graphs, tables, etc.) per PDF or
presentation. In addition, there are two conditions: you can cite up to 10
items from the same maker and up to 25 items from one work. THUAS
pays a fee for this (so-called Easy Access Regulation Higher professional
education - HBO). Indicate the source for each image. Need more
images? Use images for which you have permission.

Obtain (annual) permission prior to inclusion on
Blackboard or in reader. After approval, you report
the citation every year that it is used.
You must request permission in advance from the author/publisher or
from Stichting UvO via your faculty! If necessary, a fee will be charged per
page per student. Ask your Faculty Office who is responsible within your
faculty for requesting permission from Stichting UvO.
Permission arranged?
Indicate the source in the description on Blackboard or in the reader:
 Title, author(s), publisher, ISBN or ISSN/volume/issue no.
Permission arranged via author/publisher? Archive written permission!
Ask you Faculty Office about the procedure for reporting nonshort citations (if you cite a longer part).

More information can be found at www.auteursrechten.nl/en and www.stichting-uvo.nl (Dutch).
The THUAS library version 3.0 February 2021.

Source: R. de Jong, Inholland
and thanks to Rotterdam UAS

