
Is linken mogelijk?

Bent u zelf auteur van de publicatie?

Als u een langer gedeelte wilt 
overnemen (niet‐korte overname) 

moet u vooraf toestemming vragen bij 
Stichting PRO of de uitgever.

U betaalt een vergoeding per pagina 
per cursusdeelnemer.

Geef een link naar de publicatie op internet
Linken is makkelijk en kosteloos
Gebruik het liefst een DOI of permanente link

Opname in reader of ELO is vaak toegestaan. Soms 
moet er vooraf wel toestemming worden gevraagd. 
Controleer hiervoor de voorwaarden.
Vermeld wel bij de overname:

Overname met toestemming van de auteur 
de bron

Stroomschema voor het opnemen van publicaties in onderwijsmateriaal

U wilt auteursrechtelijk beschermd 
materiaal gebruiken ter toelichting van 

het onderwijs?

Is de overname Open‐ Access en/of 
bevat het een Creative 

Commonslicentie?

Komt de overname van een uitgever 
die dit gebruik toestaat in de 

licentievoorwaarden?

Opname in reader of ELO is toegestaan.
Voor overname is geen betaling of melding bij PRO 
nodig. Vermeld wel bij de overname:

Overname toegestaan volgens afspraak met uitgever 
de bron

Of overname toegestaan is, hangt af van de voorwaarden 
waaronder u het auteursrecht heeft overgedragen aan de 
uitgever. 

Opname in reader of ELO is toegestaan zonder vooraf 
toestemming te vragen.
De universiteit heeft een afkoopregeling voor korte 
overnames. Er hoeft niet apart betaald te worden.

Dit schema geldt voor:
Gedrukte readers
Digitale readers (één bestand waarin twee of meer 
artikelen zijn opgenomen)
Losse overnames aangeboden in een elektronische 
leeromgeving (ELO), bijv. Blackboard.
Alle soorten bronnen (bv. Filmpjes, data, 
afbeeldingen)

NEE

JA

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

U neemt een kort gedeelte over (korte 
overname)? JA

NEE

Opsturen van de reader
Bronvermelding is verplicht.
Gedrukte of digitale readers met overnames 
waarvoor een afkoopsom of vergoeding geldt, moet 
u binnen een maand na publicatie uploaden naar 
Stichting PRO o.v.v. de cursusgegevens. Neem 
hiervoor contact op met de facultaire 
contactpersoon.
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http://www.stichting-pro.nl/
http://www.stichting-pro.nl/
http://www.uu.nl/university/library/NL/informatie/auteursrechten/Pages/default.aspx
http://www.uu.nl/university/library/NL/informatie/auteursrechten/Pages/default.aspx
http://www.uu.nl/files/uitgeverslijst-utrecht-apr-2015pdf
http://www.uu.nl/files/uitgeverslijst-utrecht-apr-2015pdf
http://www.cedar.nl/uploads/3/files/file/Documenten%20PRO_PRN/Samenvatting_Readerregeling__schematische_weergaven_2014.pdf
http://www.cedar.nl/uploads/3/files/file/Documenten%20PRO_PRN/Samenvatting_Readerregeling__schematische_weergaven_2014.pdf
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