
De Delen

Dit programma is opgezet in vier delen, corresponderend met de
verschillende functies van intellectuele eigendomsrechten. In dit
onderdeel wordt elk deel besproken aan de hand van vier aspecten:
begripsbepaling, beschermingsobject, rechtsverkrijging en
beschermingsomvang.

In de Delen zijn verschillende presentatievormen gekozen. Een
onderdeel wordt steeds ingeleid met een videofragment. Dat
fragment wordt tekstueel ondersteund. Soms wordt dan al meteen
verdere informatie over het onderwerp van het fragment
aangeboden. Voor het overige wordt steeds links basistekst
aangeboden, die naar keuze rechts verder wordt uitgewerkt met
tekst dan wel stilstaand beeldmateriaal. In de uitwerking wordt
gebruik gemaakt van twee niveaus met pop-up schermen, waarin
ook weer teksten en illustraties zijn opgenomen. Langere teksten
zijn steeds in dergelijke pop-ups opgenomen.

De nemen de student op een andere manier mee door
de stof. Dat gebeurt via vragen en antwoorden, op basis van
een presentatie van de casus, een korte animatie, de tekst van
de casus en de bijbehorende afbeeldingen.

De laten de student op een directe en actuele
manier omgaan met de stof door middel van het on-line
uitvoeren van opdrachten. Antwoorden kunnen worden
ingestuurd. Respons wordt verzekerd!

Het onderdeel bevat een aantal meerkeuzevragen over
de stof. Die vragen kunnen naar keuze van de student op
verschillende wijzen worden doorlopen: met of zonder
(uitgebreide) feedback, en al dan niet met score.
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Het programma bestaat uit vijf verschillende benaderingen van het
vakgebied, in de vorm van vijf onderdelen, die te allen tijde
beschikbaar zijn via de knoppen links op het scherm. Dit zijn

· Overzicht
· Delen
· Casus
· Webquests
· Vragen

Via de zesde ingang, de Matrix, wordt rechtstreeks toegang
verkregen tot een bepaald subonderdeel van het programma.

Ter ondersteuning is altijd rechtstreeks een drietal registers
bereikbaar: trefwoorden, jurisprudentie en literatuur. Zo kan snel
iets worden opgezocht of worden terug gevonden.

Het Overzicht is een animatie waarin het gehele vakgebied van het
intellectuele eigendomsrecht wordt gepresenteerd. Dit gebeurt aan
de hand van een schema dat het gebied benadert vanuit de
rationales die de IE-rechten hebben.


