Het gebruik van afbeeldingen in; een Presentatie, een Reader of een
Elektronische Leeromgeving (ELO)
Afbeeldingen, foto’s en tekeningen mag je gebruiken als ze de lesstof ondersteunen: het gebruik hiervan ter versiering of ‘opleuken’ van de lesstof of
PowerPointpresentatie is niet toegestaan. Een link naar een afbeelding mag meestal: voorwaarde is dat de afbeelding rechtmatig openbaar is gemaakt.
Bron: Handleiding Auteursrecht Politieacademie.nl

Wordt de Presentatie (PowerPoint,.Open- of
LibreOffice Impress , o.a.) verspreidt door
plaatsing op Moodle of via een Reader of
een hand-out ?

TOESTEMMING
NEE

Je kunt een onbeperkt aantal foto’s of afbeeldingen of
tekeningen gebruiken in de presentatie. Ook niet functionele
(‘afbeeldingen ter ‘opleuken’) mag je hier gebruiken.

JA

Wel dien je bij elke foto of afbeelding de bron te vermelden
(maker & bron/vindplaats)
Readerregeling stichting PRO !
In een presentatie die je verspreidt mogen maximaal 25 foto’s of afbeeldingen worden opgenomen zonder hiervoor toestemming te hebben.
Maximaal 5 van deze foto’s mogen van dezelfde maker afkomstig zijn.

Foto’s , afbeeldingen of tekeningen ter verfraaiing of “opleuken” van de lesstof
zijn NIET toegestaan. Zijn deze verwijderd c.q. afwezig ?

Verwijder dergelijke foto´s, afbeeldingen of tekeningen
alvorens verder te gaan !

JA

NEE

NEE

Verwijderd !

Ja

GEEN TOESTEMMING!

Zijn er in totaal meer dan 25 foto’s of
afbeeldingen ter ondersteuning aanwezig?

TOESTEMMING
NEE

Je kunt gebruik maken van foto’s & afbeeldingen, conform de
readerregeling Stichting PRO

of
Zijn er meer dan 5 foto’s afkomstig van
dezelfde maker?
JA

Wel dien je bij elke foto of afbeelding de bron te vermelden
(maker & bron/vindplaats)

De afbeeldingen welke voldoen aan een, of meer van de binnen dit blok besproken
criteria hoef je niet mee te tellen voor het Readerregeling-aantal !

Heb je toestemming (schriftelijk) van de
makers van foto’s en afbeeldingen welke
gebruikt worden in de presentatie ?

NEE

Zijn er bij de aanwezige foto’s, afbeeldingen
of tekeningen, exemplaren waar de
auteursrechten ligt bij de NLDA, Defensie of
Zijn er bij de aanwezige foto’s, afbeeldingen
andere overheidsinstellingen? Of
of tekeningen, exemplaren welke gelabeld
staan voor hergebruik, verkregen via
internet:
Zijn er bij de aanwezige foto’s, afbeeldingen
Of
of tekeningen, exemplaren met een Creative
Commons licentie hebben welke “Delen”
toestaat?
Zie: https://creativecommons.nl/uitleg/

JA

Of

s
Controleer nogmaals het totaalaantal <= 25
of aantal van een maker < = 5 stuks

GEEN TOESTEMMING!
NEE

Helaas. Indien je toch hier terecht komt, mag de presentatie NIET op de elektronische
leeromgeving, NIET als reader en/of NIET als hand-out verspreidt worden.

JA

Voldoet het aan beide voorwaarden?

Opzoeken van rechtsvrije equivalenten t.a.v. foto’s, afbeeldingen.
1.

URL’s. Actief bij online raadplegen van dit document !
via Google - Afbeeldingen:
https://www.google.nl/imghp?hl=nl&tab=wi + gelabeld voor hergebruik (via Tools)

TOESTEMMING
Je kunt gebruik maken van foto’s & afbeeldingen, conform de
readerregeling Stichting PRO
Wel dien je bij elke foto of afbeelding de bron te vermelden
(maker & bron/vindplaats)

Teksten voor dit stroomschema afkomstig uit “vuistregels auteursrechtelijk
beschermde werken in presentaties” , NAI-hbo 2016.
Schema, creatie van Bibliotheek Nederlandse Defensie Academie.

voorbeeld:https://www.google.nl/search?q=plaatje&hl=nl&tbm=isch&source=lnt&tbs=sur:fc&
sa=X&ved=0ahUKEwjG1eHfy8_dAhXS6aQKHThlBa8QpwUIHw&biw=1366&bih=614&dpr=1

2.

via http://gratisfotodownloaden.be/ (Flickr, Google Image, Fotopedia, WikiMedia, Open Clip Art &
Europeana)

3.

via https://www.webwijzer.nl/foto/gratis-fotos.html

4.

Anders schriftelijke toestemming aanvragen voor aantal te gebruiken foto’s bij de eigenaar, dan wel
toestemming niet-korte overnamen ?.

5.

CC-search: https://search.creativecommons.org/ bidet toegang tot zoekdiensten van andere,
onafhankelijke organisaties (Google, Flickr, YouTube, e.a.)

