Notulen Scale overleg 24 augustus 2005 Rotterdam
Aanwezig: Mathijs Doets (MD) (voorzitter), Martien Quaak (MQ), Andries de Man
(AdM), Peter Bloemendaal, (PB) Sylvia Eggermont (SE) (notulen)

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen overleg 1 juli-2005
4. Afsluiting Fase 1
5. Voortgang Fase 2
6. Voortgang Fase 3
7. Voortgang Fase 4
8. Financiën
9. Terugblik 2e kwartaalrapportage
10. Congressen/kennisdisseminatie
11. WVTTK
12. Sluiting

Opening
MD heet iedereen van harte welkom in Rotterdam. Helaas kun niemand uit Nijmegen de
vergadering attenderen. Om deze reden is de vergadering wat ingekort en zullen
agendapunten waarbij de aanwezigheid van de volledige projectgroep gewenst is slechts
kort worden besproken, of doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Vaststellen agenda
PMB voegt het agendapunt financiën toe, waarna de agenda wordt vastgesteld.

Notulen overleg 1 juli-2005
Correcties op de notulen: Martien Quaak wordt wederom als Martin vermeld en Frank
staat onder de afwezigen, maar was wel aanwezig bij deze vergadering.
Actiepunten:
20050414_4 MA SLA
Actiepunt blijft staan. Er ontstaat een discussie over de wenselijkheid van een SLA.
20050519_5 PVR vraagt na bij UCI of multiuser registratie via de DLO geregeld kan
worden
Blijft staan.
20050621_01 Allen Plan maken hoe het COO in LRS.Net opgenomen gaat worden.
MD geeft aan hiervoor geen planning te maken, maar deze werkzaamheden wel
binnenkort uit te voeren. Actiepunt blijft staan voor Nijmegen en Utrecht
20050621_09 Allen Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE
Actiepunt blijft staan voor Utrecht, Rotterdam en Nijmegen
20050621_15 MQ Maakt een beschrijving over de A-Select dag

Actiepunt is uitgevoerd door AdM.
20050621_16 PVR CLa-ML standaard opzoeken en een kopie versturen naar allen
CLa-ML standaard is rondgestuurd, maar behoeft nog wel enige uitleg.
20050621_17 MQ Afspraak met iemand van WebCT, PB en MQ om eventuele
koppeling, zoals ook aan Blackboard te bespreken.
Blijft staan.
20050621_18 Allen ideeen uitwerken voor de reclamecampagne voor SCALE
Blijft staan, PB verzoekt om mailtjes met ideeen, zodat in januari met de uitvoering
begonnen kan worden
20050701_01 SE Stukje voor Fase 5 schrijven voor voortgangsrapportage
Actiepunt is uitgevoerd.
20050701_02 MQ Zet iets over knelpunt van intake review (onderwijsdirecteuren) op
paier.
Actiepunt is uitgevoerd.
20050701_03 Allen Financiën opsturen naar SE voor half juli
Actiepunt is uitgevoerd.
20050701_04 Allen 2 Authorware applicaties die score en commentaar vragen van
studenten geschikt maken voor LRS.Net op zo’n manier dat deze resultaten ook in de
database gelogd worden. Contact info: AdM
Actiepunt is uitgevoerd door Rotterdam en blijft staan voor Nijmegen en Utrecht.
20050701_05 AdM Navragen intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor de
verschillende projectpartners mogelijk is.
Blijft staan
20050701_06 SE ER Diagram treeview doorsturen
Voldaan

Afsluiting Fase 1
Volgens het standlijnenoverzicht is deze fase op het moment afgesloten. De classificatie
wordt door de vergadering als afgerond beschouwd en is ook zo gerapporteerd aan SURF
in de 2e kwartaalrapportage.
In januari 2006 wordt deze fase opnieuw geopend om eventuele wijzigingen in de
classificatie te kunnen toepassen, naar aanleiding van de ervaringen van de gebruikers
hiermee.

Voortgang Fase 2
Alle partners kunnen starten met het invoeren van eigen COO in het LRS.Net. De
koppeling aan de classificatie kan later pas gelegd worden, maar de metadatavelden van
het LRS.Net zijn inmiddels al aangepast aan SCALE en kunnen dus wel worden
ingevuld.
Het testen van nieuwe versies van LRS.Net valt vanzelf ook onder deze fase. Rapporteer
dus vooral aan PB als er onderdelen van LRS.Net niet naar behoren mochten werken.
Sam Verdoes zal deze taak waarschijnlijk in Utrecht gaan vervullen en wordt danook van
harte uitgenodigd om de komende overleggen bij te wonen.

Voortgang Fase 3
De laatste versie van het FO die is rondgestuurd was van 7 juli. Geen van de aanwezigen
heeft een nieuwere versie ontvangen. Bij afwezigheid van Nijmegen wordt dit
agendapunt doorgeschoven naar 6 september.

Voortgang Fase 4
De tabellen in LRS.Net zijn aangepast voor SCALE.
MeSH is geïmporteerd, de Engelse versie van 2004. Er is gekozen voor 2004 omdat
hiervan ook een Nederlandse vertaling bestaat, voor 2005 is deze nog niet beschikbaar.
De Engelse MeSH dient als primaire classificatie binnen SCALE voor de medische
inhoud. Voor de Nederlandse synoniemen zijn de officiële synoniemen van MeSH
toegevoegd en tevens de synoniemen van Eurodictatom.
De classificatie in LRS.Net bevat nu 46.000 termen en 200.000 synoniemen.
Hierin zoeken geeft vanzelfsprekend een aantal problemen:
- Het zoeken is langzaam, doordat vaak wel 1000 treeid’s worden gevonden en
hierbij steeds de boom afgelopen moet worden om de lessen in de tak te vinden.
Als oplossing hiervoor is een interne code toegevoegd, het hetzelfde principe als
de MeSH codering die het zoeken al aanzienlijk heeft versneld.
- Zoeken zou mooier zijn op basis van hele woorden en niet op basis van stukken
tekst. Bijvoorbeeld de zoekterm “male” levert bij het zoeken op stukken tekst ook
lessen met het onderwerp “female” op. Er wordt nog aan een methode gewerkt
om het zoeken op hele woorden (wat er nu al inzit) sneller te maken. Eventueel
wordt nog wel een wildcard geïmplementeerd om ook op delen van woorden te
kunnen zoeken.
- Bij het zoeken wordt letterlijk op zoektermen gezocht, zo wordt patient dus niet
omgeschreven tot patiënt of andersom. Leestekens worden wel uit de zoekterm
gefilterd.
- Het gewicht van een gevonden les wordt uitgedrukt in een percentage (of een
getal tussen 0 en 1) en berekend uit:
o De afstand van de les t.o.v. de gevonden term in de boom
o Het gewicht van de koppeling van de les aan de boom
o Bij meerdere zoektermen dien met AND, NOT of OR gesplitst zijn
worden de gewichten aangepast:
Term 1 AND Term 2 => Gewicht1*Gewicht2
Term 1 OR Term 2 => Max(Gewicht1, Gewicht2)
Term 1 NOT Term 2 => Gewicht1*(1-Gewicht2)
- De link om te testen is http://145.88.211.15/LRS.Net
Je kunt hier wel lessen toevoegen als test, maar deze worden eens in de zoveel tijd
weer verwijderd.
- Advanced search kan momenteel al in meerdere talen zoeken en kan ook alleen
lessen die in een bepaalde taal geschreven zijn selecteren.
- Het zoekmechanisme is in basis af. De eigenschappen zullen niet veel meer
veranderen, wel de methode erachter om het zoekproces te versnellen.
Genoeg reden om te trakteren!!!????

Financiën
Bij het aanvragen van de subsidie zijn per projectpartner deelbegrotingen opgesteld. Op
het moment worden deze door het LUMC en het UMCN overschreden en door UMCU en
het Erasmus MC niet volledig opgemaakt.
Liefst willen we aan het eind van het project wel de volledige projectbegroting hebben
volgemaakt. Het verzoek van PB aan alle deelprojectleiders is om een prognose te geven
van de verdere invulling van de deelbegroting tot het eind van het project. In overleg
kunnen deze dan misschien voor alle partners bijgesteld worden.

Terugblik 2e kwartaalrapportage
MQ heeft de 2e kwartaalrapportage voorbereid. SE heeft hierop nog een aantal
aanmerkingen. De rapportage is nu inhoudelijk klaar en financieel bijna en zal op 1
september aan SURF worden aangeleverd.

Congressen/kennisdisseminatie
De SURF onderwijsdagen komen er weer aan. SURF heeft via PB gevraag of ons project
hier weer een stand wil bemannen. Zij stellen slechts 1 vrijkaartje per dag ter
beschikking.
MD stelt zich beschikbaar om 1 van de dagen de stand te bemannen en ook bij de
voorbereidingen betrokken te zijn. Dit houdt in dat er materiaal voor een poster
aangeleverd moet worden en de uitvoer van nodige technische voorbereidingen.
Het NVMO congres wordt door alle aanwezige projectleden bijgewoond. Er zijn ook
enkele abstracts in het kader van SCALE ingediend.
Het AMEE congres is volgende week. Hieraan nemen een paar projectleden deel. MD
verzorgt een bijdrage voor SCALE.

WVTTK
Niets

Sluiting
MD sluit af.

Volgende bijeenkomst
6 September in Nijmegen van 14.30 tot 17.00 uur.

Actiepunten
20050414_4 MA SLA
20050519_5 PVR vraagt na bij UCI of multiuser registratie via de DLO geregeld kan
worden
20050621_01 MQ en MA Plan maken hoe het COO in LRS.Net opgenomen gaat worden
20050621_09 MQ, MD en PVR Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE
20050621_16 PVR CLa-ML standaard toelichten
20050621_17 MQ Afspraak met iemand van WebCT, PB en MQ om eventuele
koppeling, zoals ook aan Blackboard te bespreken.

20050621_18 Allen ideeen mailen naar PB voor de reclamecampagne voor SCALE
20050701_04 MQ MA/VL 2 Authorware applicaties die score en commentaar vragen
van studenten geschikt maken voor LRS.Net op zo’n manier dat deze resultaten ook in de
database gelogd worden. Contact infor: AdM
20050701_05 AdM Navragen intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor de
verschillende projectpartners mogelijk is
20050824_1 AdM Lessen van Rotterdam in LRS.Net overdragen aan MD
20050824_2 PB/AdM Nieuw ER diagram van treeview rondsturen als het af is.
20050824_3 PB Rondsturen financiele stukken, ingevuld tot en met maand 6
20050824_4 Deelprojectleiders Bekijk de begroting per partner op het laatste vel van de
excel en probeer een prognose te doen hoe deze bijgesteld kan worden tot het eind van
het project
20050824_5 MQ, MD/FD, MA Starten met het invoeren van lessen. De eerste 5 even
laten beoordelen door SE of PB.
20050824_6 MD Voorbereidingen SURF onderwijsdagen. Info via PB.

