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Stimulering van creativiteit, innovatievermogen en 

ondernemerschap onder jonge Europeanen 

Nieuw onderwijsplatform brengt intellectuele eigendom dichter bij het 

klaslokaal 

Bij de aanvang van het schooljaar zal een nieuw multimediahulpmiddel klaslokalen laten 

kennismaken met intellectuele eigendom (IE) en daarbij scholieren in de hele Europese Unie 

helpen hun creativiteit en innovatievaardigheden te ontwikkelen. 

De nieuwe webpagina Ideas Powered @ School, gelanceerd door het Bureau voor 

intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), reikt leerkrachten, docenten en 

ouders enkele moderne leermiddelen aan die in de dagelijkse onderwijspraktijk kunnen 

worden ingezet om de kennis van intellectuele-eigendomsrechten te verbeteren en meer 

inzicht te geven in de manier waarop IE creativiteit kan stimuleren. 

De webpagina is opgezet in samenwerking met onderwijsdeskundigen en het netwerk "IP in 

Education" (IE in het onderwijs), dat nationale bureaus voor intellectuele eigendom en 

ministeries van Onderwijs van de lidstaten samenbrengt. De webpagina biedt een overzicht 

van begrippen en praktijken op het gebied van intellectuele eigendom — zoals merken, 

tekeningen en modellen, auteursrechten en octrooien — en de toepassing hiervan in het 

onderwijs aan kinderen van 4 tot 18 jaar. 

Praktische onderwijsmodules om leraren te inspireren 

Gericht op het bevorderen van een ondernemings- en innovatiementaliteit, omvat de 

webpagina drie praktische onderwijsmodules voor leerkrachten om leraren te inspireren 

leeftijdsgerichte intellectuele-eigendomsprincipes en -concepten in hun lessen op te nemen. 

Ze heeft negen op maat gesneden workshops met presentaties, werkbladen, aantekeningen 

voor opleiders en activiteiten die in het klaslokaal moeten worden verricht. 

Het platform biedt ook een gestructureerd overzicht van de stappen voor het organiseren 

van een IE-bewustwordingsdag voor schoolkinderen, met aantrekkelijke activiteiten. Het 

gaat hierbij onder meer om speeltuinspelletjes, logo-ontwerpsessies, een uitvindershoek en 

workshops met inspirerende sprekers. 

Uitvoerend directeur van EUIPO, Christian Archambeau: 

"Bescherming van eigen werk en respect voor dat van anderen spelen een 

steeds grotere rol in het privéleven van al onze burgers in de eenentwintigste 

eeuw. Dit nieuwe hulpmiddel vormt een waardevol instrument voor het 

vergroten van de creatieve en innovatieve vaardigheden die de kern vormen 

van de Europese economische, culturele en sociale rijkdom." 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school
https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-studies
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-education
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-education
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/teacher-training
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/introduction


 

                    

De website biedt ook de allereerste gegevensbank met IE-gerelateerd onderwijsmateriaal 

van organisaties in de EU en daarbuiten, in alle EU-talen. Enkele voorbeelden zijn 

IP4Youth&Teachers, een bewustmakingstool dat is ontwikkeld door de Wereldorganisatie 

voor de intellectuele eigendom, en speelse initiatieven zoals de Finse Kopiraittila School, 

met gratis onlinemateriaal ter ondersteuning van het onderwijzen en leren over 

auteursrechten. 

Bevordering van de sleutelcompetenties voor levenslang leren 

Ideas Powered @ School maakt deel uit van het bredere EUIPO-project "IP in Education" en 

past in het kader van de inspanningen van de EU om de sleutelcompetenties voor 

levenslang leren te bevorderen. Dit zijn een reeks onderwijsrichtsnoeren die de kennis, 

vaardigheden en attitudes omvatten die elk individu nodig heeft voor zijn zelfontplooiing en 

ontwikkeling, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, sociale integratie en actief burgerschap. 

Het project en het netwerk "IP in Education" worden door EUIPO beheerd via het Europees 

Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten. 

OVER EUIPO 

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) is een 

gedecentraliseerd agentschap van de EU, met hoofdzetel in Alicante, Spanje. EUIPO 

beheert de registratie van Uniemerken en ingeschreven Gemeenschapsmodellen en voert 

samenwerkingsactiviteiten uit met de nationale en regionale bureaus voor intellectuele 

eigendom in de EU. Via het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-

eigendomsrechten verricht EUIPO onderzoek en ontplooit het activiteiten ter bestrijding van 

inbreuken op IE-rechten. 

Contacten met de pers 

Ruth McDonald 

Tel.: +34 96 513 7676  

Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu 

 

 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/resources
https://welc.wipo.int/ipedu/
https://kopiraittila.fi/
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_nl
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_nl
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home



