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Achtergrondinformatie – Hoe word ik een DJ? 

 

 

In de les Hoe word ik DJ? spreekt Tobias met top DJ Armin van Buuren. Hoe is hij 

zo succesvol geworden. Wat zijn belangrijke tips voor een DJ en waarom is voor 

hem het auteursrecht belangrijk? 

In het onderdeel verwerking leren de kinderen dat er aan bekend worden, 

bijvoorbeeld als DJ, ook nadelen zitten en dat het goed is om daar over na te 

denken. Bij de video in het onderdeel Discussie leert Tobias dat het belangrijk is om 

je eigen muziek te maken in plaats van muziek van Armin te gebruiken. Hoe denken 

de leerlingen daarover? 

Het auteursrecht beschermt het werk van mensen die een creatieve prestatie 

leveren. Een DJ maakt soms bijvoorbeeld van allemaal stukjes muziek een nieuwe 

compositie. Voor het commercieel gebruik van die fragmenten moet de DJ een 

regeling met de makers van het origineel treffen. Over de bewerking die hij van al die 

stukjes heeft gemaakt, heeft hij zelf het auteursrecht. 

Tips voor de leerkracht voor een volgende keer  

Deze les kan ook heel goed gecombineerd of opgevolgd worden met een andere 

korte lesof verdiepingsles over wijs met media omgaan: 

- In de korte les Hoe maak ik een hit? leren de kinderen van Kalvijn en Blanks 

wat er allemaal bij komt kijken om een hit te maken en dat je niet zomaar een 

bestaand nummer uit het buitenland mag gebruiken. 

- In de verdiepingsles Welke rechten heb ik als maker? leren de kinderen dat zij 

heel vaak ook zelf maker zijn en dus auteursrecht hebben. 

- In de verdiepingsles Wat mag ik als gebruiker? leren de kinderen ook in welke 

gevallen je wel werk van anderen mag gebruiken. 

De verdiepingslessen bestaan uit een introductievideo van Tobias, een op 

leesniveau groep 7/8 gemaakte leestekst over respectievelijk de rechten van een 

gebruiker, de rechten van een maker en een over portretrecht, waarna de leerlingen 

in een quiz hun in de leestekst opgedane kennis kunnen toetsen. Daarnaast is er 

https://klassetv.nl/pakket/wijsmetmediaomgaan/muziek.html
https://klassetv.nl/pakket/wijsmetmediaomgaan/verdieping-de-rechten-van-de-maker.html
https://klassetv.nl/pakket/wijsmetmediaomgaan/verdieping-de-rechten-van-de-gebruiker.html
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nog een leuke doe-opdracht in de vorm van een woordzoeker, kruiswoordpuzzel of 

rebus. 

Zeker als er al een korte les met de klas is gegeven over een van deze thema’s, 

lenen de verdiepingslessen of onderdelen daaruit zich ook goed voor zelfstandig 

werken. 

Copy Koppie Quest 

Een leuke en leerzame aanvulling en combinatie met het lespakket Wijs met media 

omgaan is de game die in en met de klas kan worden gespeeld: de Copy Koppie 

quest. 

In deze klassenquest, onderdeel van het populaire programma HackShield, leren de 

kinderen dat als zij maker zijn van originele werken, zij en hun werk door het 

auteursrecht worden beschermd. Ze leren ook wanneer je werk van een ander wel 

en niet mag gebruiken. Leerlingen staan voorts stil bij het gebruiken, plaatsen of 

verkopen van afbeeldingen van anderen. Mag je een afbeelding die je via Google 

vindt vrij gebruiken? En mag je deze afbeelding zomaar verkopen? In de Quest 

helpen de leerlingen Papi het goede pad op. De quest is voorzien van een lesbrief.  

Op de HackShield website kun je alle informatie over de klassenquest vinden 

inclusief de lesbrief. 

De klassenquest vind je hier. Voor de klassenquest moet je wel een 

leerkrachtaccount hebben. Die maak je hier aan. 

Meer informatie over auteursrecht?  

Wil je meer weten over auteursrecht kun je terecht op de volgende websites:  

• Algemene informatie over auteursrecht geschikt voor kinderen is beschikbaar 

op www.auteursrechtvoorjou.nl, waar ook een instructief filmpje over 

“auteursrecht in twee minuten” is opgenomen.  

• Voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs 

is er speciaal voor leerkrachten de website: www.onderwijsenauteursrecht.nl, 

http://www.auteursrechtvoorjou.nl
http://www.onderwijsenauteursrecht.nl
https://nl.joinhackshield.com/nl/classquest/7
https://nl.joinhackshield.com/nl/game/?classquest=CLASSQUEST_7
https://nl.joinhackshield.com/register/teacher
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waar je snel kunt vinden welke regelingen er zijn getroffen voor gebruik in het 

onderwijs.  

• Voor informatie over het auteursrecht kun je ook terecht op

www.auteursrecht.nl.

http://www.auteursrecht.nl



