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Werkblad Introductie Auteursrecht
Auteursrecht
Wanneer jij een verhaal, foto, filmpje of muziek maakt, heb je daar automatisch
auteursrecht op. Je hoeft daar helemaal niets voor te doen. Wat je gemaakt hebt
moet alleen wel origineel zijn. Auteursrecht houdt in dat jij mag beslissen wat er met
jouw werk gebeurt, waar het wordt gepubliceerd en in sommige gevallen ook hoe je
daar geld mee wilt verdienen.

De Auteurswet
We gaan even terug in de tijd. Hoe en waarom is auteursrecht eigenlijk ontstaan? In
1912 is er een speciale wet gekomen over auteursrecht, namelijk de Auteurswet.
Deze wet beschermt iedereen die iets maakt, tegen de mensen die hun werk
gebruiken op een manier waar de makers niet blij mee zijn. De Auteurswet geeft aan
dat jij als maker zelf mag zeggen of jouw werk gebruikt, gekopieerd of aangepast
mag worden. Wanneer mensen zich niet aan het auteursrecht houden en dus werk
van anderen gebruiken, kopiëren of aanpassen, kunnen ze daar zelfs een boete
voor krijgen. De Auteurswet is sinds 1912 natuurlijk wel al een heleboel keren
vernieuwd.

Zijn mijn creaties ook beschermd?
Als jij iets zelf, met jouw eigen creativiteit, hebt gemaakt dan is jouw werk beschermd
door auteursrecht. Het moet alleen wel te zien of te horen zijn. Een verhaal in je
hoofd is dus niet beschermd, maar je eigen verhaal op papier wel. Dat geldt voor alle
mogelijke creaties die je hebt gemaakt. Dus ook voor
gedichten, brieven, foto’s, filmpjes, videoclips, videogames, muziek en apps.

Welke rechten heb ik als maker?
1. Jij mag als maker bepalen wat er met jouw werk gebeurt. Als iemand jouw
werk wil gebruiken, aanpassen of overnemen, moet hij eerst toestemming
vragen aan jou.
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2. Je kunt verschillende afspraken maken voordat mensen iets met jouw werk
kunnen doen. Bijvoorbeeld: ‘Je moet mijn naam bij mijn werk schrijven’
(bijvoorbeeld met het teken © met jouw naam erbij), ‘Je moet geld betalen om
mijn werk te gebruiken’, ‘Je mag niks aan mijn werk veranderen’ of ‘jij bent de
enige die mijn werk mag gebruiken, niemand anders’. De afspraken die je
maakt kun je bijvoorbeeld in een contract zetten. Als jij jouw werk op het
internet wilt delen en daarbij wilt aangeven wat iedereen wel of niet met jouw
werk mag doen, kun je ook de speciale symbolen van Creative Commons
gebruiken. Elk symbool geeft precies aan wat je wel of niet mag van de
maker.
3. Je bezit het auteursrecht over jouw werk, zolang je leeft. Na je dood kunnen
je kinderen of andere rechthebbenden ook jouw werk beschermen. Zij
bepalen dan wat er met jouw werk mag gebeuren. De bescherming van
auteursrecht duurt namelijk tot 70 jaar na de dood van de maker. Dat
betekent dus dat de originele muziek van Mozart of Beethoven rechtenvrij is.
Er is niemand aan wie je toestemming hoeft te vragen als je iets met hun
gecomponeerde muziek wilt doen.

Begrippenlijst
Publiceren: Iets openbaar maken en verspreiden.
Kopiëren: Iets precies namaken of overnemen.
Rechthebbende: iemand die recht heeft op iets.
Creatie: Een nieuw en origineel werk.
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Opdrachten
Opdracht 1
Maak een woordweb rondom het begrip ‘auteursrecht’. Wat weet je nu over
auteursrecht na het bekijken van de video en het lezen van de tekst? Noteer de
belangrijkste begrippen.
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Opdracht 2
Stel je eens voor: Je werkt wekenlang aan een liedje, je stopt er heel veel moeite in
en dan is het eindelijk af. Je springt een gat in de lucht. Jouw liedje is tegen betaling
te downloaden bij een muziekdienst op internet, maar tot je grote teleurstelling zie je
dat mensen jouw liedje illegaal downloaden. Jouw liedje wordt door anderen
geplaatst op social media en wordt als achtergrondmuziek gemonteerd onder een
vlog van een ander.
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Wat zou je ervan vinden als andere mensen jouw muziek zouden gebruiken of
kopiëren, zonder jouw toestemming? Leg uit waarom.

Opdracht 3
Op welke manier kom jij aan nieuwe muziek, filmpjes of foto’s voor een werkstuk?
Gebruik je hiervoor het internet? Weet je of je hierbij rekening houdt met het
auteursrecht van de maker (bijv. de muzikant, filmmaker of fotograaf)? Zo ja, op
welke manier?

Opdracht 4
Wat zou er gebeuren als makers van foto’s, video’s en muziek geen geld meer
zouden krijgen voor hun werk? Zouden er dan nog wel nieuwe video’s, muziek en
foto’s gemaakt worden? Zou de kwaliteit net zo goed zijn als nu?
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Opdracht 5
Stel je voor, je vader is een muzikant. Hij speelt gitaar in een best bekende band. Ze
hebben zelfs een paar eigen cd’s gemaakt. Je vader verdient natuurlijk pas geld als
de cd’s goed verkocht worden en hij vaak mag optreden. Je hoorde je vader laatst
met je moeder praten dat er steeds minder cd’s gekocht worden, omdat hun cd
gemakkelijk gratis op het internet te downloaden is. Hierdoor verdient je vader ook
steeds minder geld. Misschien kunnen jullie dit jaar niet eens op vakantie.
Misschien heb je zelf ook wel eens foto’s, films of muziek van het internet gebruikt,
waarbij je je niet gehouden hebt aan het auteursrecht. Kun je hier enkele
voorbeelden van bedenken? Zou je het nog steeds op dezelfde manier doen, nu je
weet wat auteursrecht is? Wat zou je eventueel anders doen?
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Opdracht 6
Geef hieronder aan wat jij vindt van auteursrecht. Vind je het belangrijk dat
auteursrecht bestaat? Waarom wel of waarom niet? Voor wie vind je het belangrijk
dat auteursrecht bestaat? Voor jezelf of voor andere makers?

Opdracht 7
Omcirkel wat voor jou van toepassing is:
1. Ik wil graag dat mijn werk wel / niet zonder mijn toestemming door anderen
gebruikt kan worden (mag een ander mijn werk gebruiken op hun site, blog of
vlog?)
2. Ik wil graag dat mijn werk wel / niet zonder mijn toestemming verspreid kan
worden naar andere mensen.
3. Ik wil graag dat mijn werk wel / niet zonder mijn toestemming aangepast kan
worden.
Schrijf hieronder op waarom je hiervoor hebt gekozen.

