ROADMAP

Overheid website met de actuele
wetgeving Auteurswet

Op de beginpagina van het project staat per onderdeel kort waar het over gaat en wat je voor
dat onderdeel gaat opleveren. Het kan een groepsproduct zijn of een individuele bijdrage
In ieder geval zul je op het eind van het project individueel je proces moeten aantonen.

Welkomspagina met intro
uitleg term beeldrecht

Op de introductiepagina kun je nog eens lezen waarom SintLucas het belangrijk vindt dat jij meer
weet over de Auteurswet. Je hoeft niet de wetgeving te kennen maar wel weten hoe je binnen
jouw beroep de wet moet toepassen. Het begrip beeld wordt verklaard.

About. Pagina met tips van
studenten, docenten, juristen.
Het laatste actuele nieuws.
korte uitleg verschillende
(belangen-)organisaties.

Tijdens de eerste bijeenkomst ga je kennis maken met de rechtgeving. Uitspraken van de
rechter worden gepubliceerd. Een van de sites waar je de info kunt vinden staat op de pagina
about. Verzamel die nieuwsberichten. Op About vindt je ook tips een actueel nieuws.

Eventuele documenten zijn via
deze pagina te downloaden

Links. Het woord zegt het al,
je wordt door-gelinkt naar diverse
websites met informatie.
Via deze linken kun je al je vragen
m.b.t. de opdrachten en de
Auteurswet beantwoorden

Contactpagina
Deze pagina gebruik je voor tips
en/of inhoudelijke opmerkingen.
Daarnaast kun je, als je vastloopt
en je vaste docent je niet verder
kan helpen, je vragen stellen.

Het project stap voor stap

We vinden het belangrijk dat je leert een eigen mening te vormen. In de tweede bijeenkomst
gaan we dat oefenen met een discussie. De discussie gaat over wat je hebt gevonden in de eerste bijeenkomst. Lees goed de opdracht en houdt je aan de regels voor een goed gesprek

project

Ieder vak heeft het eigen jargon. De rechtspraak gebruikt termen waarvan het goed is dat je
weet wat die inhouden. Wat is bijvoorbeeld portretrecht? Om de belangrijkste begrippen goed
te kunnen hanteren binnen je opleiding ga je een glossarium maken (alfabetische woordenlijst
voor een speciaal vakgebied). De verklaring van de begrippen is in je eigen bewoording.
Contracten, leveringsvoorwaarde, vroeg of laat krijgen we er mee te maken. In jouw toekomstig
beroep zal dat niet anders zijn. Het is dus belangrijk dat je met betrekking tot de Auteurswet
weet waarvoor je tekent of welke afspraken je met je klant moet vastleggen.
Binnen SintLucas hebben we niet alle kennis. We zijn dus blij dat een aantal mensen en organisaties ons helpen met informatie. Een aantal van hen komt ook naar school om een gastcollege te
geven. We verwachten van je dat jij daar bij bent en actief deelneemt. Hou de pagina goed in de
gaten zodat je up-to-date blijft als we meer informatie hebben.
Als je in bepaalde situaties een beslissing moet nemen dan is het goed dat je dat snel kunt
opzoeken. Daarvoor ga je een zakboekje maken met de stappen die je moet nemen om de
Auteurswet goed toe te passen. Het eigen zakboekje heb je dus altijd bij je, da’s wel zo handig!
Toetsvragen om je eigen kennis te testen. Je kunt te allen tijde de
vragen raadplegen. Alle antwoorden kun je via de site vinden (links)

