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Hoe je valkuilen kunt vermijden 

E-learning en auteursrecht 
 



E-Learning materiaal en auteursrecht 
Bij het maken van e-learning 1materiaal wordt vaak gebruik gemaakt van bestaand – niet e-learning – 
materiaal. Daar is op zich niets op tegen; echter moet de ontwikkelaar er alert op zijn om voor e-
learning materiaal geldend auteursrecht in acht te nemen, aangezien hieraan strengere eisen gesteld 
wordt dan die gelden in de beslotenheid van een klassikale instructie. In deze handreiking vind je een 
aantal stappen om de valkuilen rondom auteursrecht zoveel mogelijk te vermijden.   
Stappen 

1. Verdeel de bestaande onderwijsmodule in inhoudelijke blokken waarbij je inzichtelijk maakt 
welk gedeelte eigen werk is en welke onderdelen (plaatjes, filmpjes, e.d.) afkomstig zijn van 
‘anderen’.  
 

2. Overweeg om voor de inhoudelijke blokken te zoeken naar materiaal dat al beschikbaar is. 
Denk daarbij ook en vooral aan Open Educational Recources 2(OER).  
Een goed startpunt daarvoor is de weblog van Fontys Lector OER Robert Schuwer. Een 
platform als Wikiwijs, waarop steeds meer uitwisseling van OER plaatsvindt, kan hiervoor ook 
worden geraadpleegd. Verder kun je natuurlijk ook gebruik maken van de Advance Search in 
Google waarbij je kunt filteren op ‘gebruiksrechten. Let daarbij op de licenties waaronder het 
materiaal beschikbaar gesteld wordt de zogenaamde Creative Commons: 

 

Naamsvermelding 

 

Naamsvermelding-GelijkDelen 

 

Naamsvermelding-NietCommercieel 

 

Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 

 

Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 

 

Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 

 
3. Zo mogelijk maak je materiaal zelf. Neem bijvoorbeeld foto’s van producten of maak video-

opnames3. Indien4 je hierbij ondersteund wilt worden kun je contact opnemen met één van de 
studio’s die bij Fontys beschikbaar zijn op R5, TF, Venlo en Tilburg Stappegoor. 
Contactinformatie is beschikbaar via de plaatselijke mediatheken. De technici van genoemde 
studio’s 5hebben ervaring met het maken van videomateriaal voor e-Learning en kunnen 
voorbeelden laten zien van collega’s.  
 

                                                        
1 Niet zijnde digitale readers daarvoor gelden andere regels zie bijlage ‘stroomschema publicaties in 
onderwijsmateriaal’ 
2 5 scenario’s om leermaterialen opnieuw te gebruiken – Surf kennisbank 
3 Op het moment dat je video-opnames van meerdere personen naast jezelf maakt, moet je er wel 
voor zorgen dat je van deze andere personen toestemming hebt gekregen voor het maken van de 
opnames (bij voorkeur is deze toestemming ergens vastgelegd). 
4 Medewerkers dienen zich er wel van bewust te zijn dat het auteursrecht van al hetgeen een 
medewerker van Fontys in het kader van zijn functie maakt op grond van de CAO HBO bij de 
werkgever, zijnde Fontys, ligt. Zie bijlage ‘Auteursrecht werkgever – werknemer' 
5 Ervaringen van de Technici zijn verschillend bovendien zijn niet alle studio’s even uitgebreid uitgerust 

http://www.robertschuwer.nl/
https://www.wikiwijs.nl/
https://www.google.nl/advanced_image_search
https://www.google.nl/advanced_image_search
https://creativecommons.nl/uitleg/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.nl
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.nl
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.nl
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl
https://www.surf.nl/kennisbank/2018/flyer-5-scenarios-om-leermaterialen-opnieuw-te-gebruiken.html


4. Mocht6 je materiaal willen gebruiken waarvan je niet weet of er auteursrecht op rust, kun je dit 
nagaan en eventueel de eigenaar vragen om toestemming bij de rechthebbende. Zie hiervoor 
onderstaande voorbeelden voor afbeeldingen en videomateriaal. 

Zoeken waar de afbeelding vandaan komt: 

 
 
Afbeeldingen uploaden: 

 
Copyright request:  
Dear sir/madam, 
 
At Fontys University of Applied Sciences, within the department of …………, we currently have an 
ongoing project ‘…………………………..’.  This online environment has been designed in cooperation 
with ………………………………. as a response to the needs of staff members. An important 
characteristic is that this platform is responsive to current event. It uses new and up-to-date 
technology and didactic methods. 
 
Although we design the majority of the material  here at Fontys, there is wide range of material 
available online of which we would like to make use. Ideally, we would embed this material in our 
online environment instead of linking to other websites. We have found some very interesting and 
relevant material at http://.................................. 
It only concerns the following picture: 

We would therefore kindly like to request permission to use this picture in our online environment, of 
course links and source listing would be included.   
Could you let us know if you will agree to the use of named material in our online environment 
for the project ‘……………………………….’ of Fontys University of Applied Sciences?  
Our own material will be shared amongst the Creative Commons license: Naamsvermelding-
NietCommercieel 3.0 Nederlands (Attribution, non-commercial 3.0 Netherlands), unless indicated 
otherwise.   
Looking forward to hearing from you. 

                                                        
6 Zie ook ‘Vuistregels Beeld en Geluid’ in de bijlage 

https://openlearninglabs.nl/
https://openlearninglabs.nl/


Best regards, 
Videos 
Indien Video’s via online diensten zoals YouTube (Standaard YouTube Licentie) beschikbaar zijn dan 
is hier naar toe linken altijd toegestaan. Ook ‘embedden’ is toegestaan indien de video onaangepast 
en met correcte bronvermelding in de online omgeving beschikbaar gesteld wordt. Mocht de video niet 
‘openbaar’ beschikbaar zijn via YouTube of een andere online dienst dan moet je toestemming vragen 
voor gebruik. 
Zie onderstaande afbeeldingen voor het achterhalen contactgegevens: 

 

 

 
 
Dear sir/madam, 
 At Fontys University of Applied Sciences, within the department of ………. , we currently have an 
ongoing project ‘………………………..’.  This online environment has been designed in cooperation 
with ………………………………….. as a response to the needs of staff members. An important 
characteristic is that this platform is responsive to current event. It uses new and up-to-date 
technology and didactic methods. 
 Although we design the majority of the material  here at Fontys, there is wide range of material 
available online of which we would like to make use. Ideally, we would embed this material in our 
online environment instead of linking to other websites. We have found some very interesting and 
relevant material at ………………………….. YouTube 
It concerns the following video: https://..................... 
We would therefore kindly like to request permission to use this video in our online environment, of 
course links and source listing would be included.   

https://openlearninglabs.nl/
https://...................../


 Could you let us know if you will agree to the use of named material in our online environment 
for the project ‘…………………………….’ of Fontys University of Applied Sciences? 
 Our own material will be shared amongst the Creative Commons license: Naamsvermelding-
NietCommercieel 3.0 Nederlands (Attribution, non-commercial 3.0 Netherlands), unless indicated 
otherwise.   
 Looking forward to hearing from you. 
Best regards, 

5. Heb je regelmatig foto- of videomateriaal nodig over een specifiek onderwerp dan is het 
aankopen via websites als bijvoorbeeld Shutterstock ook een goede optie. De tijdbesparing 
van het zoekwerk kan opwegen tegen de kosten die je hierbij maakt. 

6. Heb je nog vragen waar je niet uitkomt neem contact op met het Auteursrechtinformatiepunt 
van Fontys.  
 
Tip: zorg dat je niet de randjes opzoekt van wat wel en niet mag, dit kost vooral tijd en 
frustratie. Bovenstaand stappenplan helpt je valkuilen te vermijden. Het 
Auteursrechtinformatiepunt zorgt dat eventuele wijzigingen in de wet of nieuwe mogelijkheden 
voor hergebruik van materiaal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. Houd de site in de 
gaten. 

  

https://openlearninglabs.nl/
https://www.shutterstock.com/
https://connect.fontys.nl/diensten/OenO/OenOsamenwerking/Auteursrechtinformatiepunt/Paginas/Auteursrechtinformatiepunt.aspx
https://connect.fontys.nl/diensten/OenO/OenOsamenwerking/Auteursrechtinformatiepunt/Paginas/Auteursrechtinformatiepunt.aspx


Bijlage 1 

 
 
 
 
  



Bijlage 2 

 
  



Bijlage 3 

 



 
 


