Onderwijsmateriaal en auteursrechten

Lees welke verantwoordelijkheden je hebt als docent op hhs.nl/bibliotheek  Auteursrecht en plagiaat
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Of opname in reader of op Blackboard toegestaan is, hangt af van de overeenkomst die jij met de Haagse
Dit schema
voor digitale
readers en overnames:
Hogeschool en/of
met degeldt
uitgever
hebt afgesloten

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

• Digitale readers (1 bestand waarin 2 of meer overnames zijn opgenomen)
• Losse digitale overnames
Digitaal = aangeboden op elektronische wijze zoals opname op een elektronische
leeromgeving als Blackboard

Voor gedrukte readers kun je terecht bij de repro van De Haagse Hogeschool:
https://dehaagsehogeschool.sharepoint.com/sites/ServicePlein/SitePages/repro.aspx

Is linken naar de publicatie mogelijk?

JA

LINKEN vanuit Blackboard naar een elders

rechtmatig openbaar gemaakte publicatie is toegestaan.
Link ook naar de digitale bibliotheek
• De databanken maken gebruik van permalinks.

NEE

Staat in de publicatie zelf aangegeven dat
gebruik ter toelichting van onderwijs is
toegestaan?

JA

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: http://creativecommons.nl/uitleg.

NEE

Ben je zelf de auteur van de publicatie?

Vermeld in de reader of in de beschrijving op Blackboard de bron:
• Titel, auteur(s), uitgever, ISBN of ISSN/jaargang/afleveringsnr.

JA

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

JA

Opname in reader of op Blackboard is toegestaan.

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

Opname in reader of op Blackboard is toegestaan.

NEE
Als je een langer gedeelte wilt overnemen (niet-korte
overname) moet je 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.

Een digitale reader met 1 of meer lange overnames? Vraag via je
Faculteit minimaal 10 dagen voor gebruik toestemming bij Stichting
UvO. Bij melding moeten de volgende gegevens worden aangeleverd:
de publicatie waaruit de overname komt (titel, isbn/issn, uitgever),
aantal pagina’s en woorden, datum van opname, de oplage (aantal
studenten).
Vraag bij je Faculteitsbureau wie binnen jouw Faculteit
verantwoordelijk is voor meldingen bij Stichting UvO.
Toestemming geregeld?
Vermeld in de reader of in de beschrijving op Blackboard de bron:
• Titel, auteur(s), uitgever, ISBN of ISSN/jaargang/afleveringsnr.

De Haagse Hogeschool betaalt een afkoopsom voor korte overnames
(zgn. readerregeling), melding bij Stichting UvO IS niet nodig.
Vermeld in de reader of in de beschrijving op Blackboard de bron:
• Titel, auteur(s), uitgever, ISBN of ISSN/jaargang/afleveringsnr.
Wat is een korte overname?
a. Niet-literair boek: max. 10.000 woorden, maar niet meer dan 1/3
van het werk;
b. Tijdschriften: max. 8000 woorden, maar niet meer dan 1/3 van
de betreffende aflevering;
c. Literaire geschriften: max. 2500 woorden of max. 100 regels
poëzie;
d. Grafieken, tabellen, schema's, foto’s en illustraties tellen voor
200 woorden. Je mag max. 25 stuks overnemen waarvan tot 5
stuks van dezelfde maker of uit één werk.
Stichting UvO biedt de mogelijkheid van een woordenteller, dit is een
hulpmiddel bij het bepalen van de woordgrens. Deze woordenteller is
leidend! http://www.stichting-uvo.nl/nl/woordenteller
Zodra het een bundeling van korte overnames betreft, moet je de
reader binnen 1 maand na publicatie melden bij Stichting UvO!

Toestemming geregeld via auteur/uitgever?
Archiveer schriftelijk de toestemming!

Meer informatie is te vinden op www.auteursrechten.nl en op www.stichting-uvo.nl.
Hogeschoolbibliotheek versie 2.0 April 2019.

Bron: R. de Jong.

Educational materials and copyright
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Read what responsibilities you have as a lecturer at thuas.com/library  Copyright and Plagiarism
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This diagram applies to digital readers and citations:
Do you want to use copyrighted material in
• Digital readers (1 file in which 2 or more articles are included)
your teaching
for purposes
of explanation?
Of opname
in reader
of op Blackboard toegestaan is, hangt af van de overeenkomst die jij met de

Haagse Hogeschool en/of met de

• Seperated digital citations
Digital
= offered
such as inclusion on an electronic
uitgever
hebtelectronically
afgesloten
learning environment like Blackboard

For printed readers, you can contact the repro office of The
Hague University of Applied Sciences.

Is it permitted to include a link to the
publication?

YES

available to the public elsewhere are permitted.
Link to the digital library
• Databases contains permalinks.

NO

Does the publication itself state that use in your
teaching for purposes of explanation is
permitted?

YES

State the source in the reader or in the description on Blackboard:
• Title, author(s), publisher, ISBN or ISSN/volume/issue no.

YES

Whether inclusion in a reader or on Blackboard is
permitted depends on your agreement with The Hague
University of Applied Sciences and/or the publisher.

YES

Inclusion in a reader or on Blackboard is permitted.

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

Inclusion in a reader or on Blackboard is permitted.
The publication contains a Creative Commons license (CC) or it is stated
in another way that use is permitted.
• More info on CC-licenses: http://creativecommons.org.

NO

Are you the author of the publication?

Links from Blackboard to publications legally

NO
If you want to cite a longer text (non-short citation), you
must obtain prior permission via the author/publisher or via your
faculty from Stichting UvO! If necessary, a fee per page per student
must be paid.

Want to use a digital reader with one or more long citations? Request
permission from Stichting UvO via your faculty at least 10 days prior
to the production of the reader. The following information must be
supplied: the publication from which you cite (title, isbn/issn,
publisher), number of pages and words, date of citation, the circulation
(number of students).
Ask your Faculty Office who is responsible within your faculty for
informing Stichting UvO..
Permission arranged?
State the source in the reader or in the description on Blackboard:
• Title, author(s), publisher, ISBN or ISSN/volume/issue no.
Permission arranged via author/publisher? Archive written permission!

The Hague University of Applied Sciences pays a fee for short citations
(as part of the reader regulation for educational institutions), it is not
necessary to inform Stichting UvO.
State the source in the reader or in the description on Blackboard:
• Title, author(s), publisher, ISBN or ISSN/volume/issue no.
What is a short citation?
a. Non-literary book: max. 10,000 words, but no more than 1/3 of
the publication;
b. Journals: max. 8,000 words, but no more than 1/3 of the edition;
c. Literary texts: max. 2,500 words or max. 100 lines of poetry;
d. Graphics, tables, diagrams, photos and illustrations are
equivalent to 200 words. You can cite up to 25 items of which up
to 5 items from the same maker or from one work.
Stichting UvO offers a word counter as a tool for determining the word
limit for a short citation. This word counter is the decisive factor!
http://www.stichting-uvo.nl/nl/woordenteller (Dutch)
If the reproduction concerns a collection of short citations, it is
considered a (digital) reader and must be reported! Send a digital
version within one month of publication to Stichting UvO, stating the
course information.

More information can be found at www.auteursrechten.nl/en and www.stichting-uvo.nl (Dutch).
The THUAS library version 2.0 April 2019.
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