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Basisonderwijs maakt kennis met auteursrecht 
 

Veel kinderen zullen zich niet bewust zijn van het bestaan van auteursrecht, terwijl ze 

hier regelmatig mee te maken hebben. Ze zijn maker, ze maken gebruik van 

auteursrecht en zij delen foto’s van anderen en van zichzelf met elkaar. KlasseTV biedt in 

samenwerking met de Federatie Auteursrechtbelangen een gratis lespakket aan voor de 

groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. De kinderen worden ook gestimuleerd zelf 

creatief te zijn. Voor hun klas kunnen ze een workshop van rapper Gers Pardoel of een 

optreden van auteur Mirjam Oldenhave (de Grote Mees Kees Show) winnen.  

 

Het lespakket bestaat uit zes lessen van gemiddeld één uur. De lessen gaan uit van het 

kind als maker, maar ook als iemand die het werk van anderen wil gebruiken, waardoor 

zij zich bewust worden van het belang van auteursrecht. Auteursrecht is ook een van de 

thema’s van de ontwikkeling van de jeugd in mediawijsheid. Elke les start met een leuke 

video van vlogger Tobias, die in aanraking komt met het auteursrecht op muziek, tekst, 

video’s, foto’s en beeldende kunst, en daardoor – met vallen en opstaan – leert het 

auteursrecht van de makers te respecteren. Naar aanleiding van de video gaan de 

leerlingen in discussie en maken ze verwerkingsopdrachten. De lessen kunnen het hele 

schooljaar ingezet worden. 

 

Pim van Klink, voorzitter Federatie Auteursrechtbelangen: “Voor kinderen is het internet 

een schatkamer vol filmpjes, muziek, plaatjes, spelletjes en ander moois. Zelf een foto, 

een filmpje of een verhaal maken en dat via het web met anderen delen is ook al 

kinderspel. Door kinderen te laten nadenken over wat er kan gebeuren als iemand 

anders hun creatie gebruikt – misschien wel op een manier die ze eigenlijk niet willen – 

worden ze zich bewust van het belang van zeggenschap over je eigen werk en leren ze 

het werk van andere creatieve makers te respecteren.” 

 

Het lespakket ‘Dossier Auteursrecht’ met de winacties voor Gers Pardoel en Mirjam 

Oldenhave is nu beschikbaar op www.klassetv.nl. 

 

 

Noot voor de redactie: 

De Stichting Federatie Auteursrechtbelangen - Organisatie voor auteursrecht en naburige 

rechten - is het samenwerkingsverband tussen Platform Makers, Platform Creatieve 

Media Industrie en VOI©E.  

 

Hier nodigt Gers Pardoel de leerlingen uit mee te doen met Dossier Auteursrecht. 

 

Meer informatie via Willem Wanrooij, uitvoerend secretaris Federatie 

Auteursrechtbelangen, 071-310 91 01, federatie@auteursrecht.nl  

http://www.klassetv.nl/
http://www.auteursrecht.nl/Contact
https://nl-nl.facebook.com/1614257588809153/videos/1808581756043401/
mailto:federatie@auteursrecht.nl

