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Algemene handleiding leerkracht  

 

Doel van het lespakket  

Stel je voor: Je werkt wekenlang aan een liedje, stopt er je ziel en zaligheid in en dan 

is het eindelijk af. Je springt een gat in de lucht. Maar tot je grote teleurstelling zie je 

dat mensen jouw liedje illegaal downloaden en gebruik maken van jouw werk en 

creativiteit. Werk dat jou bloed, zweet, tranen en geld heeft gekost om te 

produceren. Ze plaatsen het op social media en monteren het onder hun eigen vlog 

en dat levert jou niets op. Daarom is het auteursrecht in het leven geroepen.  

 

In het bovenstaande voorbeeld is omschreven wat er gebeurt met een liedje dat je 

maakt. Je wilt niet dat iemand dit zomaar illegaal downloadt, wanneer je er heel veel 

moeite in hebt gestopt. Maar dit is natuurlijk niet alleen het geval op het gebied van 

muziek. Iedereen die iets creëert of maakt heeft te maken met auteursrecht. Een 

filmmaker die een film heeft gemaakt, wil niet dat de films illegaal worden 

gedownload. Een fotograaf zal niet willen dat zijn foto’s  zonder zijn toestemming 

worden gepubliceerd en een schrijver wiens werk wordt aangepast of gekopieerd 

zonder zijn medeweten of goedkeuring, wordt hier ook niet blij van. In het lespakket 

maken de leerlingen kennis met het begrip auteursrecht en leren ze op het gebied 

van muziek, geschriften, foto’s, beeldende kunst en film wat voor rol het auteursrecht 

heeft.   

 

Het lespakket heet ‘Auteursrecht ontdekken’. In het lespakket wordt uitgegaan van 

de leerling als maker, die daarbij ook gebruik wil maken van het werk van anderen. 

Wanneer je zelf iets origineels maakt, heb jij het auteursrecht op het werk. Niemand 

mag dat zomaar gebruiken, aanpassen en publiceren. Jij wilt dan ook dat je rechten 

worden gerespecteerd. Door de leerlingen deze kennis mee te geven, realiseren ze 

zich dat ze andere makers op eenzelfde manier moeten respecteren en behandelen. 

 

Inzetten van het lespakket  

De activiteiten kunnen zowel klassikaal, in groepjes alsook individueel ingezet 

worden. Alle materialen worden digitaal aangeboden. Per les is een video 
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beschikbaar die online te bekijken is. Daarnaast is er een opdrachtenboekje voor de 

leerlingen, bestaande uit een leestekst en opdrachten. Je kunt het opdrachtenboekje 

downloaden en printen. Voor de leerkracht is er per les een aparte handleiding 

gemaakt, waarin de verschillende activiteiten uitgebreid omschreven staan. Er 

worden bovendien suggesties gegeven voor het stellen van vragen tijdens het voor- 

en nagesprek.  

 

Het lespakket kan op elk moment in het jaar ingezet worden. Het is goed te 

combineren met het lespakket ‘Beroemd worden’. Om mediawijs om te gaan met 

beroemdheid (of juist als ‘beroemdheid’ ongewenst is) is het ook nuttig om wat van 

auteursrecht te weten. Beide lespakketten zijn dan ook leuk en nuttig om te 

gebruiken in de Week van de Mediawijsheid. 

 

Kerndoelen  

Het lespakket sluit aan bij onderstaande kerndoelen. Deze kerndoelen zijn afkomstig 

van de leerlijn ‘Nederlands’, ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige 

oriëntatie’. 

 

Kerndoel 01: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren 

tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.  

Kerndoel 02: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het 

geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, 

het instrueren en bij het discussiëren.  

Kerndoel 03: De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een 

gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te 

reageren.  

Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische 

gezondheid van henzelf en anderen.  

Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen 

aanvaarde waarden en normen.  

Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk én dat van anderen te reflecteren.  

Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor 

aspecten van cultureel erfgoed.  
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Inhoud en opzet van het lespakket  

Het lespakket bestaat uit zes lessen van gemiddeld 1 uur. In elke les wordt een 

ander element van auteursrecht uitgelicht. Er wordt gestart met een algemene les 

over het begrip auteursrecht. Vervolgens zijn er lessen over muziek, geschriften, 

fotografie, beeldende kunst en film, in combinatie met auteursrecht.  

 

Elke les bevat een lesbrief. Hierin staat gestructureerd weergegeven hoe je een les 

kunt opbouwen met de verschillende onderdelen van het lespakket. Iedere les begint 

met het activeren van de voorkennis en het bekijken en bespreken van een video 

over vlogger Tobias. Tobias komt verschillende keren in aanraking met een kwestie 

rondom auteursrecht. Met de leerlingen ga je in gesprek over de gebeurtenissen in 

de video. Na het bekijken van de film lezen de leerlingen de leestekst en maken ze 

opdrachten die bij de les horen. In de meeste lessen is er ook een discussievraag 

toegevoegd over een kwestie rondom auteursrecht.  

 

Hieronder volgt een kort overzicht over de verschillende activiteiten per les.  

 

Les 1 Introductie les auteursrecht   

 Discussievraag: De leerlingen krijgen deze stelling: Ik vind dat ik alle muziek, 

filmpjes en afbeeldingen die ik online kan vinden, mag gebruiken. De 

leerlingen bedenken argumenten voor én tegen de stelling.  

 Voorkennis activeren: Korte informatie geven over het algemene begrip 

auteursrecht.  

 Vlogger Tobias: De eerste video waarin je kennis maakt met vlogger Tobias. 

Na afloop van de video  worden de gebeurtenissen besproken met de 

leerlingen. Hier zijn enkele hulpvragen voor gegeven.  

 Leestekst: De leestekst wordt klassikaal, in groepjes of individueel gelezen 

voorafgaand aan het maken van de opdrachten.  

 Opdrachten: De leerlingen maken een woordweb rondom het begrip 

auteursrecht en beantwoorden verschillende stellingen en vragen over hun 

gebruik van muziek, filmpjes of foto’s.  

 Opdrachten nabespreken: Gezamenlijk de opdrachten nabespreken. 

Antwoorden zijn bijgeleverd in de lesbrief.  
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 Discussievraag: De stelling van het begin van de les wordt nogmaals gesteld 

aan de leerlingen. Zijn de leerlingen van mening veranderd?  

 

Les 2 Auteursrecht bij muziek  

 Voorkennis activeren: Korte informatie geven over auteursrecht in de 

muziekwereld.  

 Vlogger Tobias: Tobias mag optreden op een Holland feest. Maar hoe gaat 

hij om met het auteursrecht van de artiesten waar hij de covers van zingt? Dat 

zie je terug in deze video.  

 Discussievraag: De leerlingen krijgen deze stelling: Het is eerlijk dat mijn 

school een vergoeding betaalt voor de makers en artiesten, om hun liedjes te 

mogen draaien tijdens het klassenfeest. De leerlingen bedenken argumenten 

voor en tegen de stelling.  

 Leestekst: De leestekst wordt klassikaal, in groepjes of individueel gelezen 

voorafgaand aan het maken van de opdrachten.  

 Opdrachten: Voor de eerste drie vragen bekijken ze eerst een filmpje en 

beantwoorden ze daarna de vraag. Verder krijgen de leerlingen een puzzel, 

vragen waar ze een inschatting moeten maken of er voldaan is aan 

auteursrecht en moeten ze suggesties geven om je goed aan de regels te 

houden. Ook wordt er gevraagd naar de eigen mening van de leerlingen in 

verschillende casussen.  

 Opdrachten nabespreken: Gezamenlijk de opdrachten nabespreken. 

Antwoorden zijn bijgeleverd in de lesbrief. 

 

Les 3 Auteursrecht in geschriften 

 Voorkennis activeren: Korte informatie geven over auteursrecht bij het 

maken en gebruiken van teksten.  

 Vlogger Tobias: Tobias heeft geen zin om een werkstuk te maken, hij gaat 

veel liever gamen, dus kopieert hij een bestaand werkstuk van het internet. 

Maar mag dat zomaar?    

 Leestekst: De leestekst wordt klassikaal, in groepjes of individueel gelezen, 

voorafgaand aan het maken van de opdrachten.  
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 Opdrachten: De leerlingen krijgen een quiz met verschillende kennisvragen. 

Ze maken een elfje over auteursrecht, schrijven een verhaal over een 

klasgenoot met feiten en fabels, bekijken twee artikelen en bepalen welk 

artikel echt en niet echt is. Tevens moeten ze een verhaal rondom een citaat 

uit een boek of filmrecensie herschrijven.    

 Opdrachten nabespreken: Gezamenlijk de opdrachten nabespreken. 

Antwoorden zijn bijgeleverd in de lesbrief. 

 Discussie: Er wordt nader ingegaan op de begrippen feit en fake. Je gaat in 

gesprek over hoe je beïnvloed kunt worden door wat ergens in een tekst staat 

en wat er kan gebeuren als je iemands woorden verkeerd citeert.  

 

Les 4 Auteursrecht bij foto’s 

 Voorkennis activeren: Korte informatie geven over auteursrecht bij het 

maken en gebruiken van foto’s.  

 Vlogger Tobias: Tobias heeft een leuke winactie bedacht voor zijn volgers. 

Een gekke of leuke foto maken van je zusje. Maar hij is even vergeten dat je 

te maken hebt met de portretrechten van degenen die op de foto staan.  

 Discussievraag: De leerlingen krijgen deze stelling: Je mag een foto van je 

leraar maken en online publiceren. De juf of meester vindt het waarschijnlijk 

net zo grappig.  

De leerlingen bedenken argumenten voor en tegen de stelling.  

 Leestekst: De leestekst wordt klassikaal, in groepjes of individueel gelezen 

voorafgaand aan het maken van de opdrachten.  

 Opdrachten: De leerlingen moeten van drie stellingen aangeven of ze 

toestemming moeten vragen, en aan wie en ze leren meer over hoe ze met 

iemands portretrecht moeten omgaan. Daarnaast moeten ze beschrijven 

welke stappen je moet doorlopen als je een foto op de website wilt plaatsen. 

Ze moeten van twee foto’s bepalen welke een goede bronvermelding heeft, 

beschrijven wanneer ze toestemming moeten vragen aan de fotograaf voor 

fotobewerking en tevens bedenken zij hoe ze het zouden vinden als er een 

foto van hen op het internet wordt geplaatst.   

 Opdrachten nabespreken: Gezamenlijk de opdrachten nabespreken. 

Antwoorden zijn bijgeleverd in de lesbrief. 
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Les 5 Auteursrecht van beeldend kunstenaars  

 Voorkennis activeren: Korte informatie geven over het auteursrecht van 

beeldend kunstenaars.  

 Vlogger Tobias: Tobias heeft een leuk idee om een schilderij te maken van 

tekeningen van superhelden en deze te verkopen. Maar heeft hij wel 

toestemming gevraagd aan de maker van de tekeningen?       

 Leestekst: De leestekst wordt klassikaal, in groepjes of individueel gelezen 

voorafgaand aan het maken van de opdrachten.  

 Discussie: Deze stelling wordt aan de leerlingen voorgelegd Van een 

kunstwerk zou je overal gewoon een foto van moeten mogen maken om in 

een krant of tijdschrift te zetten, of om online te delen. Dat is toch goede 

publiciteit voor de kunstenaar?  

De leerlingen bedenken argumenten voor en tegen de stelling.  

 Opdrachten: De leerlingen beantwoorden verschillende kennisvragen en 

zoeken de antwoorden op in de woordzoeker. De leerlingen bepalen van vijf 

foto’s of ze deze mogen fotograferen en publiceren. Ook geven de leerlingen 

hun mening over een stelling en moeten ze bepalen of stellingen waar of niet 

waar zijn.     

 Opdrachten nabespreken: Gezamenlijk de opdrachten nabespreken. 

Antwoorden zijn bijgeleverd in de lesbrief. 

 

Les 6 Auteursrecht bij films   

 Voorkennis activeren: Korte informatie geven over het auteursrecht in de 

filmindustrie.   

 Vlogger Tobias: De vrienden van Tobias willen een film kijken via Popcorn 

Time. Maar hij weet inmiddels dat dat niet zomaar mag en dat je te maken 

hebt met de rechten van de filmmakers. Zij moeten ook geld verdienen.  

 Discussie: Deze stelling wordt aan de leerlingen voorgelegd: Je hoeft niet 

voor elke film die je wilt kijken te betalen. De makers verdienen al genoeg als 

die films in de bioscoop draaien. Dan maakt het toch niet uit als ik thuis een 

keer een film illegaal kijk? De leerlingen bedenken argumenten voor of tegen 

de stelling.    
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 Leestekst: De leestekst wordt klassikaal, in groepjes of individueel gelezen 

voorafgaand aan het maken van de opdrachten.  

 Opdrachten: De leerlingen vatten samen welke mensen er aan een film 

meewerken en welke rechten zij hebben. Ze beantwoorden kennisvragen en 

zetten hun antwoorden in de kruiswoordpuzzel Ook bedenken ze zelf enkele 

kennisvragen. Ze bekijken een website en zoeken drie websites waar je 

legaal films kunt kijken. Ze beschrijven welke stappen je moet nemen als je 

een video van jou en je vrienden wilt uploaden. Als laatste bedenken ze drie 

kennisvragen over de leerstof die centraal staat deze les en wisselen deze 

vragen uit met een klasgenoot.  

 Opdrachten nabespreken: Gezamenlijk de opdrachten nabespreken. 

Antwoorden zijn bijgeleverd in de lesbrief 

 

Informatiebrief voor de ouders  

Bij het lespakket hoort ook een informatiebrief voor ouders. Deze brief kun je 

downloaden, printen en kopiëren. De brief heeft als doel de ouders te informeren 

over het lespakket: wat wordt er in de les behandeld en wat zullen de leerlingen 

leren? 

 

Meer informatie over auteursrecht?  

In het document ‘achtergrondinformatie’ vind je een overzicht van belangrijke 

informatie over auteursrecht. Wil je meer weten dan kun je ook terecht op de 

volgende websites:  

 

Algemene informatie over auteursrecht kan worden gevonden op 

www.auteursrecht.nl, waar de belangrijkste kwesties rondom auteursrecht voor 

algemeen publiek worden uitgelegd. Een snelle ingang naar de meest gestelde 

vragen is gemaakt op de pagina. http://www.auteursrecht.nl/auteursrechtwijzer, waar 

ook een contactformulier te vinden is voor als je er met al deze informatie nog steeds 

niet uitkomt, of als je niet weet bij welke organisatie je moet zijn.  

 

Voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs is er 

een speciale website: www.onderwijsauteursrecht.nl, waar de leerkracht snel kan 

http://www.auteursrecht.nl/
http://www.auteursrecht.nl/auteursrechtwijzer
http://www.onderwijsauteursrecht.nl/
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vinden wat wel en niet mag, en welke regelingen er zijn getroffen voor gebruik in het 

onderwijs.  

 

Voor uitgebreidere praktijkinformatie over auteursrecht, met name over de relatie 

tussen auteur en exploitant, wat relevant is voor leerkrachten die zelf 

onderwijsmateriaal ontwikkelen, is er de Auteursrechtgids voor de Nederlandse 

prakijk. Zie hiervoor: www.auteursrechtgids.nl. 

 

Speciaal voor de leerlingen is er een op niveau groep 7/8 gemaakte website over 

auteursrecht, waar alle voor de kinderen relevante informatie over auteursrecht is 

opgenomen. Ook voor leerkrachten en opvoeders uiteraard interessant om kennis 

van te nemen: www.auteursrechtvoorjou.nl.  

 

Beroemd worden 

Mediawijsheid, waaronder auteursrecht, kan je helpen als je beroemd wil worden, als 

je beroemd bent en als je beroemd wil blijven. Wil je weten hoe? Daarover gaat het 

lespakket ‘Beroemd worden’, dat eveneens op KlasseTV staat.  

 

In dit lespakket gaat Vlogger Tobias op bezoek bij BN’ers, waaronder Armin van 

Buuren (DJ) en Stephanie van Eer (actrice). Vlogger Tobias wil namelijk, net als veel 

leerlingen, beroemd worden. Maar hoe word je eigenlijk beroemd? En wat komt daar 

allemaal bij kijken? Het lespakket ‘Beroemd worden’ biedt jouw klas de kans om uit 

te vinden hoe je beroemd wordt. Er wordt onder andere behandeld wat belangrijk is 

bij beroemd worden, wat de voor- en nadelen van beroemd worden zijn en hoe 

promotie wordt gemaakt voor beroemdheden. Leerlingen gaan ook zelf aan de slag 

om ‘beroemd te worden’. 

http://www.auteursrechtgids.nl/
http://www.auteursrechtvoorjou.nl/

