Notulen SCALE vergadering
8 juni 2005, UMC st Radboud

Aanwezig
M. Alers (MA) (notulen), P. Bloemendaal (PB) (voorzitter), F. Diepmaat (FD), M. Doets (MD),
S.Eggermont(SE), Victor Langeveld (VL), A. de Man (AdM), M. Quaak (MQ), P. de Vries Robbé (PVR)

Afwezig
Thom Oostendorp (TO)

1. Opening / Mededeling
PB opent de vergadering om 10.40 uur.
Rich URL
Goed nieuws: PB deelt mede dat de building block Blackboard (BB) werkzaam is. Deze functionaliteit
in BB heet rich URL omdat het parameters kan meegeven en wordt gedemonstreerd (via
http://test.eur.edu). Je ziet een rechtstreekse koppeling naar de testomgeving (kopie database, die de
Erasmus contacten vertrouwt). Op de Erasmus site is een Lesgroep zichtbaar maar je kan ook meteen
een les opstarten vanuit de DLO. In LRS is er registratie (zonder dat gebruiker dit ziet) dat de les door
de student is gevolgd. In Leiden is de rich URL al in gebruik genomen; nu kan er dus vanuit
Blackboard LRS.Net worden gestart.
Middels de optie ‘Blackboard data to add’ kunnen automatisch data worden doorgegegeven:
username, first name, last name, e-mail, student-id, user gender, user birthday, course id. Middels de
optie ‘Static parameters to add’ is het mogelijkheid de functionaliteit ‘check static parameter to add to
the link’ in te vullen, bijvoorbeeld LessonGroupID = 1.
Van studenten die de eerste keer via BB met LRS contact maken, wordt aan LRS het e-mail adres
bekend. LRS maakt een wachtwoord aan voor deze student. Dit wordt door LRS automatisch per email verstuurd aan de student zodat deze zelfstandig LRS in kan.

2. Vaststellen agenda
Agenda punt 6b. toegevoegd: Bijdrage SOL.

3. Notulen overleg 19 mei 2005 te Utrecht
Pag 2.
Vierpunt schaal:
Opmerking over vierpunt schaal. Volgens PB is schaal 0 is niet aanwezig, als je niet koppelt is het 0!
Dit wordt verder bediscussieerd bij FO.
Pag 3.
Vakantie:
Het vakantieoverzicht is iets anders namelijk als volgt:
juni
juli
augustus
PB
xxxx
xx
MD
…x
xx
SE
xx
Adm
af en toe
MQ
af en toe
FD
..xx
PvR
xx
xx
MA
.xxx
Pag 4.
Nav presentatie klankboardgroep:
Er zijn kenmerken en bomen gepresenteerd. Dit werd door NVMO werkgroep positief ontvangen, er
was weinig commentaar op. Overwogen wordt om de SCALE faciliteit aan leden NVMO werkgroep
aan te bieden. De intentie wordt uitgesproken dat klankboard groep het document over specificaties
toegestuurd krijgt om de leden in de gelegenheid te stellen hier commentaar op te geven. Zo kan je
verder behoeften inventariseren bij de instellingen. Er worden geen garanties geboden of
opmerkingen worden geïmplementeerd.
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Verder zijn er geen opmerkingen en worden de notulen vastgesteld.
Actiepunten
Actiepunt
20050310_1

Door
AdM/MQ

20050310_2

PB/MQ

20050414_4

Allen

20050414_9

MA

20050519_1

PB

20050519_2

SE

20050519_3

Allen

20050519_4

MQ

20050519_5

PvR

20050519_6

SE

20050519_7

SE, PB,
MD, FD
MA

20050519_8

Status
Verslag van Surf bijeenkomst op 25 mei:
Interessante bijeenkomst over A-Select. Het is een programma in
ontwikkeling dat authenticatie geeft en autoriseert (wordt nog verder
uitgewerkt). Samenwerking van Kennis Net en Surf Net. Vooral Hoge
Scholen, Bibliotheken en Uitgeverswereld gebruiken het. Gratis
downloadbaar. MQ voorstel om dit in FO aan te geven als techniek om
authenticatie en autorisatie wellicht vorm te geven.
Er schijnt een reactie geweest te zijn van Desiree bij PB, is niet bij MQ
aangekomen. PB kijkt reactie van Desiree over classificaties na:
…Vervalt PB kan lijst niet terugvinden. Actiepunt vervalt.
Op lijst technical opmerkingen en aanvullingen doorgeven. Dit punt moet
volgende keer op de agenda worden gezet:
MD en MA/VL hebben iets toegestuurd. Blijft in actiepuntenlijst en wordt
21/6 op agenda besproken.
Krijgt voorbeeld SLA uit Rotterdam en vult dit aan voor Nijmegen:
MD heeft SLA gezonden; ziet er goed uit. MA heeft via dienst
Universitaire Informatievoorziening RU template ontvangen die ook prima
bruikbaar is. Nog geen tijd (MA werkt 2 dagen per week) om concept
voorstel te doen. Actiepunt blijft.
Vraagt na bij Surf of ruimte voor Scale bijeenkomst op 21 juni gebruikt
kan worden:
Van 10.30-10.40 Intake review SCALE. Deelprojectleiders zijn daarbij.
Van 11-16 uur SCALE projectvergadering in Geverszaal
Stelt brief op aan Raamplan cie met suggestie voor aangeven van
verbinding tussen mesh en raamplan:
Deze brief is opgesteld. MQ zoekt op wie contactpersoon is voor
Raamplancommissie om brief aan te zenden met verzoek tot koppeling
MeSH en Raamplan en geeft dit door aan SE.
PVR mailt SE reactie op conceptbrief aan Raamplancommissie (“Er is
een overlap tussen Raamplan en MeSH geconstateerd. Wij willen COO
met MeSH indelen. Vraag aan Raamplancommissie is of er daarmee
voldoende tegemoet wordt gekomen aan de koppeling met het
Raamplan, en waar in MeSH ze termen van het Raamplan terugzien.”)
Een ieder geeft in FO aan per punt wat er nog aan moet worden
gewijzigd:
Op een na heeft iedereen comment aangeleverd en deze is verwerkt tot
het versie 3 FO wat 8/6 is besproken.
Geeft een voorstel over de tekst bij 3.5.2 over afwijkingen van het
basisontwerp:
Blijft staan
Vraagt na of multiuser registratie via de DLO geregeld kan worden.:
Blijft staan. Vraagt dit bij UCI na. Er volgt op de vergadering een demo
over hoe LRS dit nu al kan afvangen (comment).
Maakt lijstje met zoekgebieden:
Gedaan. Is in FO opgenomen.
Geven presentatie voor klankbordgroep:
Gedaan. Goed gelukt zie toelichting bij Notulen bespreking.
Verder uitwerken van FO mede nav opm van deze vergadering:
Gedaan zie versie 3.

4. Intake review
Er is met Ton Kallenberg van SURF gesproken over de Intake review. Elk SURF-project heeft een
Intake-, Midterm-, End- review.
Gesproken is over het woord Leerdoelen dat in Controlling document wordt genoemd. Dit is nu
classificaties geworden. Dit is in de eerste voortgangsrapportage toegelicht. Commentaar op het
verslag van de intake review gaat naar PB. PVR noemt dat het systeem alle gebruikers gegevens kent
van LRS.
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5. Bespreken functioneel ontwerp (FO)
Bij het hoofdstuk over de ontwerpomgeving een vergelijk staat nu genoemd wat er binnen het SCALE
project is beschreven. SE stelt voor om te kijken naar wat er al over de huidige LRS functionaliteit in
de manual staat en te noemen wat er anders moet ten behoeve van SCALE.
Discussie volgt over wat FO is, wat een handleiding en wat gebruikersspecificaties zijn.
PVR geeft aan de het FO documenteert wat SCALE moet kunnen en helder stelt wat je van product
kan verwachten (zodat je niet al doende tot een conclusie komt dat er nog wat mist).
MQ stelt voor de beschreven functionaliteit voor SCALE om te zetten in een technische beschrijving.
Overleg vindt plaats over hoe dit moet worden aangepakt. De manual van LRS is een beschrijving van
de specificaties van de gebruiker. In de manual moet gekeken worden of er iets staat wat door de
SCALE gebruikers specificaties aangepast moet worden. Allen nemen deze manual door en bekijken
in LRS.Net.
Discussie volgt welke hoofdstukken van het huidige FO nodig zijn voor dit project. PVR geeft een
toelichting op het belang van het hoofdstuk over het procesmodel.
Bespreking van FO volgt:
Bij samenvatting vervalt het technisch ontwerp.
Bij 3.2.1 I opmerking van SE wordt geplaatst (i.p.v. tekst erboven).
Bij 3.2.1 II vervalt het stuk tekst over jaargang student. Er wordt tekst toegevoegd over “Bij inloggen
via DLO in LRS.Net wordt automatisch een password aangemaakt. Dit account wordt gemailed aan
student. Het account binnen LRS is niet gelijk aan login naam DLO. Het e-mail account van LRS wordt
gekoppeld aan twee groepen: de standaard internetgroep en de groep van de getruste site (bijv.
Erasmus).”
ADM en PB kijken naar hoe het mogelijk is om twee studenten aan te melden. Alleen de zin
“Meerdere studenten moeten tegelijk registreerbaar zijn als zij samen een COO maken (achter één
PC).” blijft staan.
Stukje over Studentgegevens in database opnemen moet onder 3.2.3
Er moet nog discussie volgen over hoe je moet coachen. In eerste instantie door gebruik te maken
van de kenmerken die je hebt.
Bij 3.2.2. toevoegen “Type gebruikers worden onderscheiden om de formele toegang tot functionaliteit
te regelen. Lesgroepen zijn bedoeld om het praktische aanbod van lessen te regelen.”
Bij 3.2.2.I Een user kan lid zijn van meerdere gebruikersgroepen.
Bij 3.2.2.II Het tabelvoorstel wordt overgenomen en in- en aangevuld.
De huidige usergroepen binnen LRS.Net worden bekeken (LUMC_User (hiervan is de “@umail
student” lid), Internet User, KRUL, Boerhaave, UMCU, EUR).
Bedoeling van de zoekmachine is zodanig dat de uitkomst gespecificeerd wordt per doorzochte boom
en dat de uitkomst per doorzochte boom de term en het gewicht weergeeft. De gevonden lessen
worden gesorteerd in volgorde van belangrijkheid.
De Matrix rechten Informatie over lessen in SCALE wordt gezamenlijk ingevuld.
MA stuurt een vierde versie van het FO met de besproken correcties van deze vergaderingrond.

6. 2e Voortgangsrapportage (2eVR)
e

Eind juli 2005 moet de voortgangsrapportage voor het 2 kwartaal worden rondgestuurd. MQ zal dit
doen en ruilt daarmee met Nijmegen (die de 3e voortgangsrapportage zal maken). MQ zal 31 juni de
2e voortgangsrapportage versturen aan de deelprojectleiders. SE stuurt iedereen een template voor
de voortgangsrapportage en een link hoe je LRS handleiding kan downloaden. MA stuurt FO
voorzover klaar t/m eind juni aan MQ ten behoeve van 2e VR. Hierin komt ook de financiële
rapportage. Deelprojectleiders sturen daartoe excel sheet aan PB op 15 juli 2005.
MQ geeft aan allen aan wat er nog nodig is voor de 2eVR.

6b. Bijdrage SOL
AdM stuurt rond wat hij daar zal vertellen. PVR geeft hierop reactie.

7. Rondvraag
MA maakt aanvullingen op FO vanuit Manual LRS.Net ten behoeve van 21 juni vergadering (versie 5).
VL zal weinig aanwezig zijn bij SCALE vergaderingen wegens deadlines op werkplek.
PB stelt voor om vergaderdata na de vakantie vast te stellen. Dit wordt woensdag 24 augustus te
Rotterdam (van 10.30 tot 16 uur) en donderdag 22 september te Utrecht (van 10.30 tot 17 uur).

20050608NotulenScale.doc
Pag 3/4

8. Sluiting
PB sluit de vergadering om 16.45 uur

Actiepunten
Actiepunt
20050414_4

Door
Allen

20050414_9

MA

20050519_4

MQ

20050519_5

PvR

20050608_01

MQ

20050608_02
20050608_03

PVR
ADM / PB

20050608_04
20050608_05

Allen
MA

20050608_06
20050608_07

MQ
SE

20050608_08

MA

20050608_09
20050608_10

Deelprojectleiders
MQ

20050608_11

AdM / PVR

20050608_12

MA

Omschrijving
Op lijst technical opmerkingen en aanvullingen doorgeven. Dit
punt moet volgende keer op de agenda worden gezet.
MD en MA/VL hebben iets toegestuurd. In actiepunten lijst blijft
het en wordt 21/6 in agenda besproken.
Krijgt voorbeeld SLA uit Rotterdam en vult dit aan voor
Nijmegen:
MD heeft SLA gezonden, ziet er goed uit. MA heeft via dienst
Universitaire Informatievoorziening RU template ontvangen die
ook prima bruikbaar is. Nog geen tijd (MA werkt 2 dagen per
week) om concept voorstel te doen. Actie punt blijft.
Geeft een voorstel over de tekst bij 3.5.2 over afwijkingen van
het basisontwerp
Vraagt na bij UCI na of multiuser registratie via de DLO
geregeld kan worden
Zoekt op wie contactpersoon is voor Raamplancommissie om
brief aan te zenden met verzoek tot koppeling MeSH en
Raamplan en geeft dit door aan SE.
Mailt SE reactie op conceptbrief aan Raamplancommissie
FO 3.2.1. II beschrijven: hoe het mogelijk is om twee studenten
aan te melden via DLO
Nemen manual LRS.Net door en bekijken LRS.
Stuurt vierde versie van het FO met de besproken correcties
rond.
MQ geeft aan allen aan wat er nog nodig is voor de 2eVR.
SE stuurt iedereen een template voor de voortgangsrapportage
en een link hoe je de LRS handleiding kan downloaden.
MA stuurt FO voorzover klaar t/m eind juni aan MQ ten behoeve
e
van 2 VR.
Deelprojectleiders sturen excel sheet aan PB op 15 juli 2005.
MQ zal 31 juni de 2e voortgangsrapportage versturen aan de
deelprojectleiders.
AdM stuurt rond wat hij op SOL zal vertellen. PVR geeft hierop
reactie.
MA maakt aanvullingen op FO vanuit Manual LRS.Net ten
behoeve van 21 juni vergadering (versie 5).

De volgende vergadering is op 21 juni van 11 tot 16 uur te Utrecht (SURF, Geverskamer).
Verder overleg staat gepland op 1 juli 2005 te Leiden, 24 augustus te Rotterdam en 22 september te
Utrecht.
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