Handleiding auteursrecht voor gastdocenten
Al het onderwijs dat verzorgd wordt door de Politieacademie moet voldoen aan de regels die de
Auteurswet stelt. Dat geldt ook voor onderwijs dat door gastdocenten / gastsprekers wordt gegeven.

Tijdschriftartikel en gedeelte uit een boek
Gebruik je een tijdschriftartikel of een gedeelte uit een boek (geschreven door een ander) in je les,
dan bepaalt de lengte van de tekst of je toestemming moet vragen. Bij korte overnames zijn de
auteursrechten afgekocht. Bij lange overnames moet je toestemming vragen. Kijk voor alle definities
en voorwaarden bij korte overnames en lange overnames.

Powerpoint presentatie
Gebruik je een Powerpoint of Prezi presentatie in de klas let dan op het volgende:
- eigen tekst is geen probleem;
- teksten van anderen : vermeld de bron;
- illustraties, afbeeldingen, foto’s: vermeld de bron.
Bij plaatsing van de presentatie op de elektronische leeromgeving (ELO) van de Politieacademie moet
je met twee zaken rekening houden:
1. Geef expliciet schriftelijk toestemming aan de Politieacademie om jouw presentatie op de ELO
te plaatsen. Dit kan middels een mail aan de docent. Check wel bij je werkgever of je bevoegd
bent om deze toestemming te geven.
2. Bij de Powerpoint presentatie gelden nu strengere regels voor de foto’s/afbeeldingen:
o eigen foto’s/afbeeldingen : geen probleem;
o je mag maximaal 25 foto’s/afbeeldingen van anderen gebruiken zonder dat je
daarvoor toestemming moet regelen;
o hiervan mogen maximaal 5 foto’s van dezelfde maker worden gebruikt;
o gebruik alleen foto’s van anderen ter ondersteuning van de lesstof (dus niet ter
‘opleuking’);
o vermeld bij alle foto’s of afbeeldingen (dus zowel bij je eigen foto’s als die van
anderen) de bron.
Dit kan betekenen dat je een aantal foto’s of afbeeldingen uit je presentatie moet verwijderen.
Bekijk ook de handleiding over afbeeldingen in presentaties voor een uitgebreidere uitleg, of
de handleiding toestemming vragen aan de maker.

Beeldmateriaal
Het vertonen van films of ander beeldmateriaal in het kader van onderwijs is toegestaan.
Voorwaarden hierbij zijn:
- het beeldmateriaal dient een educatief doel en is opgenomen in het onderwijsprogramma;
- het beeldmateriaal wordt vertoond binnen de fysieke onderwijslocatie;
- vermeld de bron.

Handige site van de Politieacademie: auteursrecht en onderwijsmateriaal.
Heb je vragen over bovenstaande informatie? Neem dan contact op met het Auteursrecht
Informatiepunt Politie: auteursrecht@politieacademie.nl
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