
Stappenplan

Hergebruik voor onderwijs
Overname uit een publicatie, zoals een boek, tijdschriftartikel of rapport, ten behoeve van niet-commercieel 
onderwijs is toegestaan volgens de Auteurswet. Onderstaande stappen tonen of je daar toestemming voor moet 
vragen.

Algemeen
• Bronvermelding is verplicht bij elke overname. Dit geldt ook bij overname uit eigen publicaties en bij 

onderwijsmateriaal dat uit meerdere overnames is samengesteld (bijv. PowerPoint-presentaties).
• Linken naar een digitale publicatie heeft de voorkeur boven het downloaden en verspreiden van deze publicatie.

Het aantal overnames uit Canvas wordt op deze manier beperkt. Linken naar auteursrechtelijk beschermde werken
die legaal gepubliceerd zijn, mag altijd zonder toestemming.

Stap 1 – Vrij te gebruiken materiaal

• Is het auteursrecht van een publicatie verlopen? Dan kun je zonder toestemming delen van deze publicatie
overnemen. Het auteursrecht verloopt 70 jaar na de dood van de maker of 70 jaar na de eerste openbaarmaking
als de publicatie door een rechtspersoon is gemaakt.
• Publicaties met een Creative Commons-licentie kun je ook zonder toestemming overnemen onder voorwaarde
van bronvermelding en vermelding van de betreffende CC-licentie.

Stap 2 – Overnames zonder toestemming

Valt de overname niet onder stap 1? Dan geldt de Easy Access-regeling. Zonder toestemming mag je tot 25%van 
een boek of een tijdschriftaflevering overnemen, met een maximum van 50 pagina’s. Dit geldt ook voor 
poëzie, bladmuziek en liedteksten. Tevens mag je een eigen selectie van maximaal 25 afbeeldingen uit één 
publicatie overnemen. Lees meer over afbeeldingen op de website van de Bibliotheek.

Stap 3 – Langere overnames zonder toestemming

Wil je uit één publicatie meer overnemen dan is toegestaan volgens de Easy Access-regeling dan is dat mogelijk 
als een uitgever dat met de UvA is overeengekomen. Controleer daarvoor de UvA Licentielijst. 

Meer informatie of vragen?
Kijk op het AuteursrechtInformatiePunt van de Bibliotheek of mail naar auteursrecht@uva.nl.

Fo
to

gr
afi

e 
M

on
iq

ue
 K

oo
ijm

an
s

Stap 4 – Langere overnames met toestemming

Valt de langere overname niet onder stap 3 dan dien je toestemming te vragen bij de Stichting UvO. Vraag het 
relatienummer en wachtwoord op via auteursrecht@uva.nl en log in op de UvO-portal: www.stichting-uvo.nl.

https://creativecommons.nl/
https://www.stichting-uvo.nl/nl/Universiteit
mailto:auteursrecht%40uva.nl?subject=
http://www.stichting-uvo.nl
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https://uba.uva.nl/ondersteuning/auteursrecht/auteursrecht.html
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https://uba.uva.nl/ondersteuning/onderwijs/readers-in-canvas/licentielijst.html



