
Heeft de Universiteit 
Utrecht een overeen-
komst met de uitgever?

Raadpleeg de lijst op de website 
van de bibliotheek.

STROOMSCHEMA OVERNAMES ONDERWIJSMATERIAAL

Dit schema geldt voor overname 
van auteursrechtelijk beschermd 
werk in niet-commercieel 
onderwijsmateriaal van de UU:

- digitale readers
- gedrukte readers
- losse overnames in Blackboard
- presentaties, bijv. in PowerPoint

De Universiteit Utrecht moet het 
aantal overnames verminderen. 

Daarom: gebruik bij voorkeur een 
hyperlink naar de publicatie. 
Vermeld altijd de bron!

Meer informatie op de site van het 
Auteursrechtinformatiepunt.

Komt de tekst of afbeelding uit 
een (digitaal) boek, tijdschrift of 
krant?

Is het werk open access
beschikbaar en heeft het 
een open licentie, zoals 
Creative Commons?

Kunt u aan de Easy 
Accessregeling voldoen?

• Max. 50 pagina’s en niet 
meer dan een kwart van 
het werk

• 25 afbeeldingen uit één 
bron

OF
• Boeken: max. 10.000 

woorden, mits minder dan 
1/3 van het werk

OF
• Uit één tijdschrift: of krant: 

max. 8.000 woorden
OF
• Literaire geschriften: max. 

100 regels poëzie of max. 
2.500 woorden proza, mits 
minder dan 1/10 van het 
werk

OF
• Uit één liedtekst: max. één 

couplet en refrein
OF
• Uit één notenschrift: max. 

vijf notenbalken

Lees hier de hele Easy Access-
regeling.

JA

NEE

Overname vanaf een website: 
ga uit van de vermelding over 
(her)gebruik op de betreffende site.
Overname van een krantenartikel:
verwijs naar het artikel in Nexis Uni.

Overname is toegestaan.

Check eventueel de 
licentievoorwaarden.

Overname is mogelijk 
toegestaan.

Vermeld erbij:
“Overname is toegestaan 
volgens afspraak met de 
uitgever.”

Overname is toegestaan.

Eventuele kosten zijn met de 
Easy Accessregeling afgekocht.

JA

NEE

JA

JA

Plaats bij voorkeur een 
hyperlink naar de 
publicatie.

Alleen in uiterste gevallen kunt u 
via de faculteit toestemming 
vragen bij Stichting UvO of de 
uitgever. 
Zij vragen een financiële 
vergoeding per pagina per 
cursusdeelnemer.

NEE

NEE

https://www.uu.nl/organisatie/auteursrechtinformatiepunt/docenten/afspraken-met-uitgevers-over-hergebruik
https://www.uu.nl/universiteitsbibliotheek/advies-ondersteuning-voor/docenten/linken-naar-bronnen-in-onderwijsmateriaal
https://www.uu.nl/organisatie/auteursrechtinformatiepunt/docenten
https://www.uu.nl/universiteitsbibliotheek/advies-ondersteuning-voor/onderzoekers/open-access
https://creativecommons.nl/uitleg
https://www.cedar.nl/uploads/18/WO_EasyAccessRegeling/Contract_Easy_Access-regeling_WO_2017-2020.pdf
https://intranet.uu.nl/facultaire-research-support-offices

