Digitalisering onderwijs
Hoe is dat nou
eigenlijk geregeld?
Wat zijn de regels?

1 Wat zegt de wet?
De wet maakt geen onderscheid tussen papieren of digitaal gebruik. Readers of losse
artikelen die ten behoeve van het onderwijs digitaal worden aangeboden, vallen
gezien hun onderlinge samenhang onder de Onderwijsexceptie. In beginsel mag
onder dezelfde voorwaarden als papieren gebruik het werk van derden door een
onderwijsinstelling gedigitaliseerd worden aangeboden aan studenten.

Uitvoering & Afspraken 2
Stichting UvO regelt namens de uitgeverijen de administratieve afhandeling voor; losse artikelen geplaatst op een digitale leeromgeving - overnames die gebruikt
worden in digitale readers Op onze portal kunt u direct toestemming aanvragen.

3 Praktische zaken
Digitale reader?
Een digitale reader is één bestand
waarin twee of meer artikelen zijn
opgenomen. Een voorbeeld is één pdfbestand met daarin verschillende
gescande artikelen.

Oplage?

Bewijsexemplaar?
Met de Easy Access-regeling hoeven
er geen readers meer geüpload te
worden.

De oplage van een gepubliceerd artikel of
digitale reader is het aantal studenten dat
toegang heeft tot de digitale leeromgeving
waar het artikel of reader te vinden is. Of de
studenten het artikel daadwerkelijk inkijken is niet
van belang.
In de praktijk geldt het aantal studenten dat het
vak volgt en waarbinnen het artikel gebruikt
wordt, als oplage.

3 Praktische zaken - vervolg
Plaatsen op intranet of internet?
Intranet

Internet

Korte overnames geplaatst op
intranet, een besloten digitale
leeromgeving, zijn toegestaan,
mits dit wordt gemeld en er een
billijke vergoeding voor wordt
betaald.
Voor overnames, die niet onder
de Easy Accesregeling vallen
heeft u voorafgaand
toestemming nodig!

VS

Publiceren op internet is alleen
toegestaan als je vooraf
toestemming hebt van de
rechthebbenden.
Een link plaatsen naar
auteursrechtelijk beschermd
materiaal is wel toegestaan, mits
dit materiaal legaal openbaar is
gemaakt.

Wat mag ik overnemen van een website?
Voor websites gelden dezelfde regels als voor het gebruik van content uit schriftelijke
werken. Uit artikelen afkomstig van websites mag u zonder toestemming tot 8.000
woorden overnemen, indien uw onderwijsinstelling een afkoopregeling heeft.
Voor lange overnames dient u toestemming aan te vragen via de webportal of aan de
eigenaar van de website.

Hoe zit het met hyperlinks?
Als de link verwijst naar een rechtmatig openbaar gemaakt bestand mag u deze meestal
vrij en zonder kosten plaatsen op uw digitale leeromgeving. U mag een korte beschrijving in
eigen woorden geven waar de link naar verwijst.
Let op bij doorlinken naar een artikel op een particulier weblog; vaak wordt onrechtmatig
werk van derden gepubliceerd, omdat particulieren niet altijd goed op de hoogte zijn van
de Auteurswet.

Doorlinken naar de bibliotheek waar het artikel staat?
U mag doorlinken naar een artikel, als dat artikel rechtmatig toegankelijk is voor de student.
Doorlinken naar een artikel in bv. een database bij de UB mag indien:
- de student dit artikel zelf mag ontsluiten;
- én op grond van de licentievoorwaarden waaronder de UB de database mag gebruiken, het
direct doorlinken is toegestaan.
In de licentievoorwaarden van databases staat precies vermeld welk gebruik is toegestaan. Het kan
verboden zijn artikelen uit de database gratis op uw digitale leeromgeving te plaatsen. Controleer
altijd de licentievoorwaarden!

Creative Commons & Open Access
Veel content op internet is vrij te gebruiken, omdat er sprake is van open access of een creative
commons licentie. Bij open access zitten er geen auteursrechten op de content en kunt u dit materiaal
gebruiken zonder aanvullende vergoeding af te dragen aan UvO.
Veel websites publiceren hun content onder creative commons licentie. Dit houdt in dat de maker de
content openbaar stelt onder bepaalde voorwaarden. Het hangt af van de licentievorm waaraan
de gebruiker moet voldoen. Dit varieert van alleen een bronvermelding tot het betalen van een
vergoeding aan de rechthebbende voor gebruik.

Deze leidraad dient ter info. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons via uvo@cedar.nl of 023 870 0212. Wij helpen u graag verder!
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