
Matrix

Registers

De Matrix is als zesde ingang op de stof in dit programma
opgenomen. Het is een gemakkelijke mogelijkheid om rechtstreeks
toegang te verkrijgen tot een bepaald subonderdeel.

Ter ondersteuning kan de student altijd rechtstreeks naar een drietal
registers gaan: trefwoorden, jurisprudentie en literatuur.

Door de gekozen opzet ontstaat voor de student een soort
(speur)tocht door de stof. Het resulterende leerproces is daardoor
overwegend student-gestuurd. Al met al is het de bedoeling met dit
programma een rijkere leeromgeving aan te bieden, bij wijze van
digitaal leerboek.

Multimedia CD
Intellectuele Eigendom

Het traditionele juridische leermiddel is de tekst op schrift.

Digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden om dit meer

traditionele leermateriaal te herijken door een geheel andere

presentatie van de leerstof. Een interactieve CD moet worden

gezien als een rijke leeromgeving, waarin traditionele vormen

van onderwijs (een uitleg door een docent) kunnen worden

gecombineerd met beeldmateriaal, met teksten-op-maat, met

grafische of met andere voorstellingen of bronnen, met

gesproken teksten als ook met een open internet-omgeving.

Bekend zijn de interactieve taal CD's. Bekend is ook het min

of meer gedigitaliseerde (wetenschappelijke) boek. In de

academische opleiding, zeker in de juridische, wordt echter

nog weinig gebruik gemaakt van dit soort leermiddelen.

De in dit programma gekozen toepassing is een interactieve

presentatie van leerstof op het gebied van het intellectuele

eigendomsrecht. Het gekozen domein is overigens op geen

enkele wijze bepalend voor de gekozen presentatievormen.

De stof wordt gepresenteerd door onder meer korte

videofragmenten, waarin deskundigen aan het woord zijn

over kernbegrippen van het betreffende rechtsgebied. Verder

wordt stof tot op zekere hoogte interactief aangeboden. De

gebruiker/student heeft een grote mate van vrijheid om door

de stof heen te gaan, en om het gewenste niveau van

bestudering te kiezen. Naast teksten bevat het programma

animaties, schematische weergaven en ander beeldmateriaal.

Bij on-line gebruik kunnen links naar externe bronnen worden

gevolgd. Ook zijn full tekst relevante documenten (wetteksten,

jurisprudentie, delen uit boeken en artikelen) opgenomen.

Colofon

Dit programma is totstandgekomen met bijdragen van de volgende
personen:

dr Rudi Holzhauer projectleider, inhoudsdeskundige
drs Karen Jager onderwijskundige, Lectora-deskundige
Willem Mieras vormgever, Lectora-deskundige
Martin de Wit animaties
Berry Boesman video
Annechien Sloots student assistent
Sander Gellaerts student assistent
mr Pieter Kleve inhoudelijk advies
mr Peter van Schelven inhoudelijk advies
drs Pieter van der Hijden ICT-advies
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Voor meer informatie:

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


