Notulen SCALE vergadering
6 september 2005, UMC st Radboud

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

Afwezig
A. de Man (AdM), Thom Oostendorp (TO)

1. Opening / Mededeling
PB opent de vergadering om 14.30 uur.
MA is zwanger en zal vanaf januari 2006 een paar maanden afwezig zijn voor zwangerschaps- en
bevallingsverlof.

2. Vaststellen agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening / Mededeling
Vaststellen agenda
Vergaderdata komende seizoen
Notulen overleg 24 augustus 2005
SLA
Voortgang Fase 3; Functioneel ontwerp (FO)
Voortgang Fase 4; Technische realisatie studie coach
Financiën
Congressen/kennisdisseminatie
- Briefing AMEE
- SLO
10. Rondvraag
1. 3e Voortgangsrapportage (3eVR)
2. Hoe omgaan met beschikbare KRUL cases
11. Sluiting

3. Vergaderdata komende seizoen
Er staat nog een overleg gepland op 22 september van 10.30 tot 16 uur te Utrecht (UMCU). Hier is
internetverbinding gewenst. MQ zorgt hiervoor.
Verder is frequent overleg gewenst en dit wordt gepland op woensdag 26 oktober 2005 van 10.30 tot
16 uur te Leiden, woensdag 23 november 2005 van 10.30 tot 16 uur te Rotterdam en donderdag 15
december 2005 van 10.30 tot 16 uur te Nijmegen (13 tot 14.30 is PVR afwezig) .

4. Notulen overleg 24 augustus 2005 te Rotterdam
Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden vastgesteld.
Actiepunten
Actiepunt
20050414_04

Door
MA

20050519_05

PVR

20050621_01

MQ/MA

Status
SLA maken
-> De SLA is rondgestuurd en wordt besproken als agendapunt.
vraagt na bij UCI of multiuser registratie via de DLO geregeld
kan worden.
-> PVR heeft geinformeerd en binnen blackboard is er geen
voorziening voor. Een Rich URL kan parameter-gegevens
doorgeven aan ander programma. Wellicht kan in een
raamwerk van een andere applicatie meegeven worden, dat er
multi-users zijn en dat bijv. aan het einde van het programma
gegevens worden weggeschreven. PB probeert hiervoor iets te
maken. Bij de registratie moet worden aangegeven dat het om
een multiuser les gaat.
Plan maken hoe het COO in LRS.Net opgenomen gaat worden
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20050621_09

MQ/MD/PVR

20050621_16

PVR

20050621_17

MQ

20050621_18

Allen

20050701_04

MQ/MA-VL

20050701_05

AdM

20050824_01

AdM

20050824_02

PB/AdM

20050824_03

PB

20050824_04

Deelprojectleiders

20050824_05

MQ/MD-FD/MA

20050824_06

MD

-> MA heeft een voorzet gemaakt. Die moet worden besproken
door de belanghebbende afdelingen. Er wordt getracht het
werkplan zo algemeen mogelijk te maken zodat het ook in het
project kan worden gebruikt om overige deelnemers te laten
instappen.
MQ gaat dit werkplan op een later tijdstip indienen
Dit actiepunt blijft staan.
Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE
-> Dit actiepunt blijft staan.
CLa-ML standaard toelichten.
-> Het beschrijft een XML-format waarin classificaties kunnen
worden uitgewisseld. Bijv. ICD-classificatie indien
geclassificeerd met Cla-ML kan bij release van een nieuwere
versie zo worden ingelezen.
Afspraak met iemand van WebCT, PB en MQ om eventuele
koppeling, zoals ook aan Blackboard te bespreken.
-> Blijft staan als actiepunt. Volgende keer moet op de agenda
de integratie met de huidige leeromgeving. Dat je met een
single-login door kunt gaan naar LRS.
Ideeën mailen naar PB voor de reclamecampagne voor SCALE
-> Rotterdam komt ter vergadering met een voorbeeld over een
flyer. UMCN Heeft zo’n lijst ingeleverd. Voor de rest blijft
actiepunt staan
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
-> De authorware versie is relevant. Aanpassing in authorware
is gewenst zodat gegevens uit applicaties centraal worden
teruggekoppeld in LRS. In dit geval gaat het over een
testversie, om te laten zien dat het mogelijk is. Dit zou een
goede taak voor een studentassistent kunnen zijn ondersteund
door een goed script voor dit werk
Navragen intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor
de verschillende projectpartners mogelijk is
-> Blijft staan.
Lessen van Rotterdam in LRS.Net overdragen aan MD
-> Blijft staan.
Nieuw ER diagram van treeview rondsturen als het af is.
-> is wel uitgedraaid en wordt rondgestuurd.
Rondsturen financiele stukken, ingevuld tot en met maand 6
-> PVR is ermee bezig.
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
-> Actiepunt blijft staan
Starten met het invoeren van lessen. De eerste 5 even laten
beoordelen door SE of PB.
-> MA heeft dit gedaan. MQ zal dit nog doen. MD en FD geven
de nurmmers van de lessen door aan PB die beoordeeld
moeten worden.
Voorbereidingen SURF onderwijsdagen. Info via PB.
-> MQ zal dit de ene dag doen en MD de andere.

5. SLA
MA heeft een conceptvoorstel gemaakt en rondgestuurd. MQ ziet dit als een aanzet waarmee je het
project kan afronden en waarmee je eventuele nieuwe partners in het project kunnen worden
betrokken. PVR geeft aan dat met name “Rotterdam, Utrecht en Nijmegen” moeten overleggen wat er
vastgelegd moet worden in een afspraak. PB geeft aan dat diegene die voor de opdracht tekenen nu
nog niet de juiste namen kennen. Bij punt 3.4 moet de opzegtermijn 1 jaar zijn. SE ziet het document
graag wat summierder en leesbaarder. Het stukje financiele vergoeding moet door LUMC worden
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besproken. De eerstelijns telefonische ondersteuning moet door alle projectdeelnemers worden
uitgeoefend. Er is mankracht nodig voor deze SLA!.
Bij punt 5.2.2. moet nagedacht worden over de prioriteitenindeling: hoeveel en welke. PB geeft aan
duidelijk te onderscheiden wat LRS is en wat COO is.
PB voelt voor een centrale organisatie van COO; het zou bij NVMO-COO plaats kunnen hebben i.s.m.
SURF wellicht en i.o.m. de onderwijsdirecteuren.
De SLA moet verder ingevuld worden. Streven is dat alle instituten hun correcties aan MA doorgeven,
zodat zij een nieuwe SLA kan maken voor de vergadering van 26 oktober a.s.

6. Voortgang Fase 3; Functioneel ontwerp (FO)
MA stuurde een laatste (achtste) versie van het FO rond. Dit vormt een afronding voor wat besproken
is t/m juli 2005 en zal worden opgenomen in de 3e voortgangsrapportage. Het huidige ontwerp zal
verder worden uitgediept betreffende de studiecoach.
Het functioneel ontwerp wordt afgesloten door aan te geven dat de coach zal bestaan uit het op
verschillende manieren benaderen van de omgeving van een gevolgde les.

7. Voortgang Fase 4; Technische realisatie studie coach
PB en ADM hebben de zoekengine herschreven. PB demonstreert dit tijdens de vergadering. De
engine zoekt nu op woorden in de tree (en subtrees) en de metadata van de lessen. Zoeken gaat op
hele woorden en er kan gebruik gemaakt worden van wildcards (*) en AND, OR, NOT (AND NOT, OR
NOT), met phrase d.m.v. dubbel quotes (“ “). De zoekactie wordt geregistreerd. Hiervoor is een
testvraag uitgegaan naar alle projectleden.
De indexen moeten wellicht op een andere manier worden opgebouwd: nu bepaald de lengte van
woorden de belangrijkheid van woord.
Deze eerste versie van de zoekmachine zal in productie genomen worden.
Studiecoach adviezen kunnen gebaseerd zijn op:
- Zwaarte van de les (via curriculum koppeling)
- Gerelateerde lessen (via medische inhoud zoeken naar lessen met bijna hetzelfde onderwerp)
- Mening van anderen over deze les (gebruiksgegevens van anderen)
- Theorie bij de praktijk of praktijk bij de theorie, onderwijskundige omgeving van de les
opzoeken (via de classificatie onderwijskundig)
- Op basis van COO type een ander soortig les aanvragen.

8. Financiën
Er zijn nog geen voorstellen tot het bijstellen van de begroting per projectpartner ingediend. Dit
agendapunt wordt volgende vergadering opnieuw besproken.

9. Congressen/kennisdisseminatie
AMEE
Er volgt een verslag, geschreven door MD.
AMEE is volgend jaar in Genoa, Italië van 14-19 september
SOL
SOL is volgend jaar in Lausanne, Zwitserland van 4 tot 8 juli

Rondvraag
3e Voortgangsrapportage (3eVR)
Eind oktober 2005 moet de voortgangsrapportage voor het 3e kwartaal worden rondgestuurd.
Nijmegen is hiervoor verantwoordelijk. MA zal 31 oktober de 3e voortgangsrapportage versturen aan
de deelprojectleiders. Hierin komt ook de financiële rapportage. Deelprojectleiders sturen daartoe
excel sheet aan PB op 15 oktober 2005. MA geeft aan allen aan wat er nog nodig is voor de 3eVR:
KRUL casus
Hoe gaan we om met lessen uit het KRUL project die niet online staan voor alle gebruikers? We
nemen zelf het initiatief om zoveel mogelijk online te zetten voor iedereen.
Binnen de instituten wordt in het kader van het SCALE project harder gewerkt aan het open zetten
van eigen materiaal voor anderen. PVR probeert hiervoor een richtlijn te maken.
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Misschien moet er ook een gebruikersgroep komen die bestaat uit alle samenwerkende faculteiten,
maar niet voor alle internetgebruikers. Als dit er komt moet dit in de NVMO-COO werkgroep
besproken worden. Hiervoor is wel een samenwerkingsovereenkomst binnen deze groep beschikbaar,
maar in de praktijk wordt tot nu toe toch nog weinig uitgewisseld. We kunnen er in SCALE ook voor
zorgen dat het duidelijker is waar een les vandaan komt, zodat reclame voor het eigen instituut is wat
je terugkrijgt voor het inbrengen van de les.

Sluiting
SE sluit de vergadering om 17.30 uur
PVR bedankt de overige projectleden voor de komst naar Nijmegen

Actiepunten
Actiepunt
20050621_01
20050621_09
20050621_17

Door
MQ/MA(2eversie)
MQ/MD/PVR
MQ

20050621_18
20050701_04

Allen
MQ/MA-VL

20050701_05

AdM

20050824_01
20050824_03
20050824_04

AdM
PVR
Deelprojectleiders

20050824_05

MQ/MD-FD

20050906_01

PB

20050906_02

MA-VL/MQ/MD-FD

20050906_03

PVR

20050906_04
20050906_05
20050906_06

MD/FD
MA
Deelprojectleiders

Omschrijving
Plan maken hoe het COO in LRS.Net opgenomen gaat worden
Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE
Afspraak met iemand van WebCT, PB en MQ om eventuele
koppeling, zoals ook aan Blackboard te bespreken.
Volgende keer als agendapunt de integratie is met de huidige
leeromgeving
Ideeen mailen naar PB voor de reclamecampagne voor SCALE
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
Navragen intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor
de verschillende projectpartners mogelijk is
Lessen van Rotterdam in LRS.Net overdragen aan MD
financiele stukken, ingevuld tot en met maand 6
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
Starten met het invoeren van lessen. De eerste 5 even laten
beoordelen door SE of PB.
maakt een programma om multiuser registratie via de DLO te
regelen (op een nader te bepalen tijdstip)
Correcties op SLA aan MA doorgeven die een nieuw document
rondstuurd voor de vergadering van 26 oktober a.s.
Richtlijn maken voor het online zetten van eigen lessen voor
anderen.
Verslag AMEE voor rapportage
Aangeven wat nodig is voor 3eVoortgangsrapportage
Excel sheet financiën sturen aan PB op 15 oktober 2005 t.b.v.
3eVR

De volgende vergadering is op dinsdag 22 september van 10.30 tot 16 uur te Utrecht (UMCU).
Verder overleg staat gepland op woensdag 26 oktober 2005 van 10.30 tot 16 uur te Leiden,
woensdag 23 november 2005 van 10.30 tot 16 uur te Rotterdam en donderdag 15 december 2005
van 10.30 tot 16 uur te Nijmegen.
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