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Voor wie is het Octrooigilde? 
Het Octrooigilde is er voor docenten, lectoren, 
opleidingsmanagers en onderzoekers in het hoger 
beroepsonderwijs en bij universiteiten. Medewerkers 
van onderwijsinstellingen die octrooien in hun 
onderwijsprogramma’s willen opnemen, zijn welkom 
als lid bij het Octrooigilde. 
De huidige leden van het Octrooigilde zijn werkzaam 
binnen de HBO-sectoren techniek, economie en 
landbouw en bij de faculteiten exacte en technische 
wetenschappen, economie en bedrijfskunde van 
de universiteiten. 



  
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

Het Octrooigilde is opgericht om octrooionderwijs in het 

hoger beroepsonderwijs en op universiteiten te verbeteren. 

Het Octrooigilde biedt een platform voor docenten, lectoren, 

opleidingsmanagers en onderzoekers die meer willen leren 

over het nut en gebruik van octrooien en andere IE-rechten. 

Voor iedereen die innoveert of wil onder
nemen, is een gedegen basiskennis over 
intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) 
onmisbaar. Deze rechten omvatten, naast 
octrooien, ook het merken-, modellen- en 
auteursrecht. Deze kennis kan toekomstige 
ontwerpers, onderzoekers en ondernemers 
veel geld besparen en opleveren. 

Wat doet het Octrooigilde? 
Het Octrooigilde, een initiatief van 
Octrooicentrum Nederland, onderdeel van 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
stelt voor zijn leden lesmateriaal beschik
baar en verzorgt opleidingen, workshops en 
gastcolleges. Daarnaast biedt het Octrooi-
gilde presentaties aan over octrooien 
en IE-rechten, voorbeeldcases over relevante 
octrooivraagstukken, toetsen 
en opdrachten. 

Minimaal één keer per jaar is er een 
masterclass waarbij een, voor het onderwijs 
interessant, thema centraal staat.  

Via LinkedIn blijven Octrooigilde-leden 
op de hoogte van recente ontwikkelingen 
op octrooigebied. 

Leden van het Octrooigilde kunnen tijdens 
platformbijeenkomsten ervaringen 
uitwisselen over het gebruik van octrooi-
informatie in onderwijsprogramma’s. 
Zo hoeven de docenten het wiel niet 
opnieuw uit te vinden wanneer ze het 
onderwerp ‘octrooien’ willen opnemen  
in hun opleidingen. 

Lid worden van het Octrooigilde 
Met de oprichting van het Octrooigilde 
komen wij tegemoet aan de groeiende 
belangstelling voor onderwijs over 
IE-rechten. 
Op de website www.octrooigilde.nl leest u hoe 
IE-experts hun kennis – kosteloos – kunnen 
inzetten binnen uw onderwijsprogramma. 
Daar leest u ook hoe u zich kunt aanmelden 
als lid. 

http:www.octrooigilde.nl


 

Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u terecht  
op www.octrooigilde.nl. 
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De Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl) stimuleert duurzaam, 
agrarisch, innovatief en internationaal 
ondernemen. Met subsidies, het vinden 
van zakenpartners, kennis en het voldoen 
aan wet- en regelgeving. RVO.nl werkt in 
opdracht van ministeries en de Europese 
Unie. 

RVO.nl is een onderdeel van het 
ministerie van Economische Zaken. 

Octrooicentrum Nederland, onderdeel 
van Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland is dé octrooiverlener van 
Nederland, geeft voorlichting over het 
octrooisysteem en behartigt de belangen 
van Nederland in Europese en mondiale 
organisaties. 
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