
CaliAuthor is een flexibel en gebruiksvriendelijk programma dat
ontworpen is om docent en student te helpen de mogelijkheden van
computer-ondersteunde instructie zo goed mogelijk te benutten.

Met behulp van CaliAuthor worden modules gemaakt die zijn

opgebouwd uit ‘pagina's’. Er bestaat in principe geen beperking aan

de omvang van de module die u kunt maken. U kunt in een klein

aantal pagina's

(schermen) een

bepaald onderwerp of

begrip behandelen. Of

u kunt een uitgebreide

module maken, met

verschillende hoofd-

stukken en afdelingen,

die de inhoud van een

hele cursus omvat.

Met CaliAuthor is de

keus aan u. Wij adviseren u uw module niet te groot te maken. Als

vuist-regel hanteren wij een doorlooptijd voor de student van ca. 45

minuten.

Cali Modules

Pagina Types
CaliAuthor kent negen pagina-types voor gebruik in de modules.

Vele pagina's kennen verschillende varianten op het prototype van

de soort.

Colofon
Dit programma is totstandgekomen met bijdragen van de volgende personen:
Jan bij de Leij, Peter de Graaf, Rudi Holzhauer en Mentko Nap

De bevoegdheid CALI Author beschikbaar te stellen aan Juridische faculteiten
van Nederlandse universiteiten is verworven door de Stichting RechtenOnLine,
e-mail: cali@rechten.rug.nl

Beschikbare CALI modules
Algemeen

Rechtgeschiedenis

Privaatrecht, vermogensrecht, goederenrecht

Privaatrecht, vermogensrecht, verbintenissenrecht)

Bijzondere overeenkomsten

Ondernemingsrecht

Intellectuele eigendom

Burgerlijk procesrecht

Strafrecht

Strafprocesrecht

Staatsrecht

Bestuurs(proces)recht

Internationaal publiekrecht

Belastingrecht

Vaardigheden

CALI Demonstratiemodule

Module C1 (Romeins Recht in de Oudheid)
Module C2 (Herleving van Romeins Recht in West-Europa)
Module C3 (Romeins Recht en de nationale staat)
Module C4 (Romeins Recht en Codificatie)

Module A1 (Fundamentele begrippen van het goederenrecht)
Module A2 (Zaaksbegrip, natrekking, zaaksvorming en vermenging)
Module A3 (Derdenbescherming)
Module A4 (Bezit en houderschap)
Module R1 (Overdracht van goederen)

Module D2 (Inleiding in het verbintenissenrecht)
Module K1 (Niet-nakoming van verbintenissen)
Module K2 (Algemene Voorwaarden)

Module L1 (arbeidsovereenkomstenrecht, ontslagrecht)
Module F1 (Verzekeringsrecht, Het indemniteitsbeginsel)

Module E1 (Kapitaalbescherming)
Module E2 (Besluitvorming en vertegenwoordiging bij de BV en de NV)
Module E3 (Ondernemingsvormen)

Module N2 (Beschermingsomvang in het octrooirecht)
Module N3 (Beschermingsomvang in het merkenrecht)

Module D4 (Inleiding in het burgerlijk procesrecht)

Module D5a (Inleiding materieel Strafrecht)
Module O1 (Medeplegen en medeplichtigheid)

Module D5b (Inleiding Strafprocesrecht)

Module H1 (De regering in het Nederlandse staatsrecht)
Module H2 (Wetgeving)

Module D6 (Inleiding in het bestuurs(proces)recht)

Module D7 (Inleiding internationaal publiekrecht)

Module B1 (Wat zijn belastingen?)
Module B2 (De belastingsoorten nader beschouwd I)
Module B3 (De belastingsoorten nader beschouwd II)
Module B4 (Neveneffecten van de belastingheffing)
Module B5 (Omgangsvormen tussen de fiscus en de belastingplichtigen)
Module B6 (Inleiding in het internationaal en Europees belastingrecht)
Module I1 (Formeel belastingrecht)

Module D8 (Lezen civiel arrest)
Module P1 (Internetvaardigheden)

Het programma CaliAuthor is ontwikkeld door het Center for

Computer-Assisted Legal Instruction (CALI) in de VS. Het is

ontworpen om computer ondersteunde educatieve modules te

maken. Modules gemaakt met CaliAuthor kunnen locaal op een

PC draaien maar ook via het World Wide Web.
Het programma is in 2003 vertaald en voor het Nederlands

bewerkt in het kader van het project RechtenOnline van de VSNU

door stafleden van de Rechtenfaculteiten van de Rijksuniversiteit

Groningen en de Erasmusuniversiteit Rotterdam.

Niet-Vraagpagina’s

Vraagpagina’s

Boek pagina

RealPlayer
Popup

Meerkeuze

- Meerkeuze lijst

- Enkelvoudige knoppen

- Meerkeuze set

Tekst
- Kort antwoord
- Selecteer tekst
- Essay

Rubrieken
- Wat hoort bij wat?
- Slepen (in rubriek/volgorde)
- Radioknoppen / Aanvinken
- Aanvinken set

Inschatten

Overige
- Flash Cards
- Galgje

Aanvinken

Slepen - in rubriek

Wat hoort bij wat?

Slepen - in volgorde
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Voor meer informatie:

Internet: www.rechtenonline.nl
E-mail: info@rechtenonline.nl


