Agenda SCALE overleg 26 oktober Leiden
Agenda
1. Opening/Mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Fase 2 Inventarisatie COO
a. Lessen invoeren in LRS.Net
4. Fase 4 Technische realisatie
a. Classificatie lessen
Lunch
5. Notulen en actiepunten 22 september
6. Fase 5 Integratie LRS met bestaande ICT infrastructuur
7. Fase 7 Promotie resultaten
8. Fase 3 FO studiecoach
9. SLA
10. Financiën
11. Mid-term review
12. Rapportages
13. Congressen
14. Rondvraag
15. Sluiting

Aanwezigen
S. Verdoes (SV), M. Doets (MD), A.J.M. de Man (AdM), P.M. Bloemendaal (PMB), S.
Eggermont (SE), F. Diepmaat (FD), M. Alers (MA), P.V.R. de Vries-Robbée (PvR)

Opening/Mededelingen
Nijmegen heeft gebeld dat zij vertraging hebben met de trein en om 11 uur denken te
arriveren. SV, PvR en MA arriveren inderdaad om 11 uur.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld, zoals rondgestuurd.

Fase 2 Inventarisatie COO Lessen invoeren in LRS.Net
Leiden heeft alle lessen ingevoerd in LRS.Net.
Het classificeren heeft de aandacht. De richtlijn is elke dag 1 les, maar er is ook wat voor
te zeggen om lessen per groep die op elkaar lijken te classificeren.
Rotterdam is begonnen met het invoeren van lessen. Er zal een 30 tot 40 tal lessen
ingevoerd worden. Hiervan zijn er nu 11 ingevoerd en 6 geclassificeerd.
In Utrecht is het curriculum nog niet volledig ingevoerd. Er zijn wel lessen ingevoerd,
maar deze zijn nog niet geclassificeerd. SV zal MQ informeren over de taken die hierin
van hem worden verwacht.
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In Nijmegen zijn nog geen lessen geclassificeerd. De curriculum boom is nog niet
aangepast, hierin stonden nog jaartallen, deze wordt binnenkort aangepast en dan wordt
gestart met het classificeren van lessen.
De boomstructuur kan worden uitgeprint naar een .xml file. PMB legt het verzoek om een
.xslt file te ontwikkelen bij Nijmegen.

Fase 4 Technische realisatie Classificatie lessen
Het classificeren wordt gedemonstreerd voor de projectleden die niet bij de speciale
bijeenkomst hiervoor aanwezig waren. Er ontstaat een discussie over het classificeren, of
dit door de docent zelf of door de COO ontwikkelaar gedaan moet worden. Gesuggereerd
wordt om het door een studentassistent te laten doen en deze classificatie aan de docent
ter goedkeuring voor te leggen.
PvR start binnenkort met een werkgroep voor het Klinisch Redeneren en liep hierbij
tegen wat technische problemen aan bij het klaarzetten van lessen in LRS.Net via
Blackboard. De RDP-client moet geïnstalleerd zijn om casus te kunnen draaien en
daarvoor moet je administrator rechten op de PC hebben. Optimaal zou zijn om deze
plugg-ins in het standaard profiel van de instelling opgenomen moeten worden. AdM
komt met een voorstel voor het aanpassen van de tekst voor eindgebruikers.
Lessengroepen in LRS.Net kunnen op het moment alleen lessen van dezelfde
admin(groep) bevatten. Er ontstaat een discussie over of het wenselijk is om hier ook
lessen van een ander te kunnen groeperen. Momenteel is het in ieder geval mogelijk om
dit via Blackboard te regelen. PvR doet volgende keer een voorstel over hoe dit
geïmplementeerd moet worden.

Lunch
Notulen en actiepunten 22 september
FD vraag naar aanleiding van de notulen; “Wat is een DNS”: AdM antwoordt dat de
instituten een domein moeten aanvragen. Utrecht, Rotterdam hebben nog geen actie
ondernomen. Nijmegen heeft dit wel in gang gezet, maar heeft hiermee intern moeilijke
vragen opgeworpen.
Actiepunten:
20050621_01

MQ/MA(2eversie)

20050621_09

MQ/MD/PVR

20050621_17

MQ

Plan maken hoe het COO in LRS.Net opgenomen gaat worden
Voldaan: alle partners hebben het plan geschreven en het is
opgenomen in de voortgangsrapportage.
Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE
MQ heeft overleg gehad met de onderwijsdirecteur. Er volgt
overleg tussen de onderwijsdirecteur en de blokcoordinatoren om
SCALE onder de aandacht te brengen.
In Rotterdam is net een nieuwe onderwijsdirecteur gestart die
ICT minded is.
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.
MQ heeft overleg gehad met dhr Poppes. De vraag wordt
voorgelegd aan het consortium., veiligheidsaspecten spelen hier
een rol, maar deze berusten wellicht op een misverstand. Er
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20050621_18

Allen

20050701_04

MQ/MA-VL

20050701_05

AdM

20050824_01

AdM

20050824_03

PVR

20050824_04

Deelprojectleiders

20050824_05

MQ/MD-FD

20050906_01

PB

20050906_02

MA-VL/MQ/MDFD

20050906_03

PVR

20050906_04

MD/FD

20050906_05

MA

20050906_06

Deelprojectleiders

wordt teruggemaild door SV.
Ideeen mailen naar PB voor de reclamecampagne voor SCALE.
1 Mail ontvangen, het staat later op de agenda.
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
MA is hiermee voor Nijmegen aan de gang geweest, maar er was
een misverstand over het terugloggen van de score, dat dit
verplicht zou zijn, dit is echter niet zo. De vraag wordt opnieuw
aan de CIO groep voorgelegd.
SV heeft problemen ondervonden, AdM gaat hem daarbij helpen.
Navragen intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor
de verschillende projectpartners mogelijk is.
AdM heeft dit nagevraagd, hiervoor moeten de deelprojectleiders
nu actie ondernemen.
Lessen van Rotterdam in LRS.Net overdragen aan MD
Blijft staan.
Financiele stukken, ingevuld tot en met maand 6
Uitgevoerd
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.
Wordt later besproken
Starten met het invoeren van lessen. De eerste 5 even laten
beoordelen door SE of PB.
Uitgevoerd.
maakt een programma om multiuser registratie via de DLO te
regelen (op een nader te bepalen tijdstip)
Uitgevoerd
Correcties op SLA aan MA doorgeven die een nieuw document
rondstuurd voor de vergadering van 26 oktober a.s.
Nieuwe SLA staat op agenda
Richtlijn maken voor het online zetten van eigen lessen voor
anderen. Werkplan dat door Nijmegen is geschreven zit in de
voortgangsrapportage,.
Voldaan.
Verslag AMEE voor rapportage
Voldaan.
Aangeven wat nodig is voor 3eVoortgangsrapportage
Voldaan.
Excel sheet financiën sturen aan PB op 15 oktober 2005 t.b.v.
3eVR, is nog onderweg.

Fase 5 Integratie LRS met bestaande ICT infrastructuur
Thom Oostendorp is teruggetreden als hoofd van de CIO-groep. Zijn opvolger is Leon
van Erning (klinisch fysicus). Leon kijkt in een aantal opzichten mogelijk anders tegen de
CIO-situatie in Nijmegen aan. Er is altijd een strikte scheiding geweest tussen de
computerzalen voor het computer-ondersteund onderwijs en de rest van het UMCNnetwerk. De CIO-pc's zijn ingericht met Windows XP. Er zijn speciale voorzieningen
ontwikkeld om programma's, die studenten in een bepaald blok moeten uitvoeren, voor
studenten klaar te zetten. Dit soort voorzieningen kunnen mogelijk ook door Blacboard
en eventueel LRS worden geboden, maar alleen voor de COO die webgebaseerd is. Dat
betreft ongeveer 50% van hetgeen nu in het onderwijs in Nijmegen in gebruik is. De
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andere 50% bestaat uit Windows en DOS binaries en software om fysiek te meten bij
practicumopstellingen. Alle programmatuur die in een blok gebruikt wordt is momenteel
op eenzelfde wijze via een directory-structuur op de locale onderwijs-pc's toegankelijk.
PVR zal suggesties doen hoe LRS en ook Blackboard bij het beschikbaar stellen van
verschillende computerprogramma's in Nijmegen gebruikt kunnen worden. Per groep
programma's moet dus bepaald worden wat er kan gebeuren en hoe dat moet worden
gerealiseerd.
In Utrecht worden alleen Authorware programma’s lokaal gedraaid in de onderwijszalen.
PvR oppert dat de integratie misschien makkelijker zal verlopen als alleen het Email
adres wordt meegestuurd. PMB het nadeel hiervan is dat dan de geboortedatum niet
bekend is, deze zou namelijk eventueel als password kunnen dienen om ook buiten
Blackboard om in te kunnen loggen. Het nadeel van het ontbreken van de naam is dat
deze dan in LRS.Net ook niet getoond kan worden. Overzichten per student zijn dan ook
onduidelijk.

Fase 7 Promotie resultaten
Voor het promoten van LRS.Net zijn de volgende suggesties geuit. Alle projectleden
zullen voor de volgende vergadering de lijst bestuderen en kiezen welke ideeën zij nader
willen onderzoeken, offertes aanvragen e.d.:
- Uitgeven flyer NVMO congres, SURF dagen, MI (augustus 2006 MIE Europees
MI congres in Maastricht)
- Registeren domeinnaam
- Vermelding op website eigen instelling
- Advertentie tijdschriften
o Locaal (Radbode, Cicero etc.)
o Medische Faculteits Vereninging
o NTVG
o Medisch Contact
o TMO
- Email
o Nieuwsbrieven
o Alumnivereniging
- Organiseren van demonstraties
o Voor docenten
o Voor studenten
o ICT colloquium over SCALE
- LRS.Net goed vindbaar via Google maken
o Links bij:
 http://www.geneeskundestudent.nl
 http://geneeskunde.startkabel.nl
- Congressen
o Vermelding in gids http://www.studentencongres.nl
- Poster op de stadsbus
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Naamsverandering LRS.Net
MD heeft een document rondgestuurd met suggesties voor andere namen voor LRS.Net
en een andere layout. Het vastleggen van Medisch in de naamgeving van de website sluit
alle niet medische richtingen uit, wat misschien een beetje jammer is.
www.lrs.nl en www.coo.nl worden binnenkort door ons geclaimd om reclame te kunnen
maken als volledige groep, zodat dit niet voor elke domeinsplitsing apart hoeft te
gebeuren.
De layout die MD heeft rondgestuurd wordt besproken, qua kleur, logo’s, en
functionaliteit. Op zich ziet het er mooi uit, maar het sluit slecht aan bij de technische
vormgeving zoals die van LRS.Net momenteel is. MD zal een afspraak maken om zelf
langs te gaan bij PMB om deze layout indien mogelijk beter te doen aansluiten.

Fase 3 FO studiecoach
Mag in januari weer op de agenda, de fase van het FO is op dit moment gesloten.

SLA
Er staan nog een aantal suggesties in om bepaalde hoofdstukken weg te gooien, dit lijkt
een goed idee.
Opzegtermijn moet naar een jaar verlengd worden van beide kanten.
PMB is het SLA binnen het LUMC aan het bespreken, dit gaat niet gemakkelijk. In het
LUMC en UMCN is het gebruikelijker om een SLI aan te gaan. Er wordt moeilijk gedaan
over het uitbesteden van dit soort faciliteiten aan derden. Eigenlijk zou het geen probleem
moeten zijn omdat de raad van bestuur voor de aanvraag van het project heeft getekend.
Het probleem ligt een beetje in dat er nog geen duidelijke richtlijnen zijn opgesteld hoe
we omgaan met als coo.lumc.nl uit mocht vallen. Deze procedure zouden we duidelijk
moeten beschrijven, wat zijn de alternatieven voor de partners?
PMB vindt de huidige SLA wat te uitgebreid en FD met hem.

Financiën
PMB heeft voorstel gedaan voor aanpassing van deelbudgetten. De reden hiervoor is dat
de prognose nu, doorgetrokken naar 24 maanden, aangeeft dat het UMCN en LUMC over
het deelbudget heengaan en het UMCU en de EUR hieronder blijven.
PvR kan nog niet goed overzien of deze aanpassingen zo doorgevoerd kan worden. Er
volgen ook nog correcties op de eerste 6 maanden voor Nijmegen. PvR geeft op korte
termijn een helder beeld over hoe de herziene begroting eruit moet zien voor Nijmegen.
SV weet niet of Utrecht het met de nieuwe begroting eens is, neemt contact op met MQ.
MD is het eens met de bijgestelde begroting.
Kennisdisseminatie was een aparte post op de begroting, het voorstel is om deze post
onder fase 6, 7 en 8 te boeken en niet meer apart op te nemen in de overzichten naar
SURF. Standlijnen overzicht moet hiervoor wat worden aangepast, zodat fase 7
momenteel al is begonnen en hier dus ook al congressen e.d. op gedeclareerd kunnen
worden.
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Mid-term review
De datum voor het mid-term review is op 16 februari 2006 van 10.30 tot 16.00 uur. De
deelprojectleiders worden hierbij verwacht.
Er moet een zelfevaluatie geschreven worden. MQ wordt dit actiepunt toegeschoven.

Rapportages
De 3e kwartaalrapportage is geschreven door MA.
Paginanummering begint pas op pagina 9. st Radboud moet zijn St Radboud zijn.
LRS.Net wordt voortaan standaard zo gebruikt als het over het product van SCALE gaat.
Beschrijving bij het standlijnen overzicht mist en hier moet nog fase 7 uitgebreid worden.
Integratie van LRS.Net in LUMC mist nog, huidige situatie is volledige integratie, maar
dit staat zo nog niet beschreven.
Fase 2 wordt als op tijd lopend gerapporteerd maar loopt eigenlijk een beetje achter.
De technische realisatie loopt een beetje voor, mag tot half december worden
doorgetrokken.
Poster van AMEE komt nog van MD, FO van MA.

Congressen/Kennisdisseminatie
Demonstratie voor OCGDMW. MQ heeft dit geregeld, maar er is nog geen duidelijkheid
over wie daar het publiek is en wat de inhoud van de presentatie zal zijn.
De datum hiervoor is 24 november 2005 om 16.00 uur in Utrecht.
NVMO congres wordt bijgewoond door meerdere projectleden.
SURF onderwijsdagen wordt bemand door MQ en MD, de poster wordt opgenomen in de
volgende rapportage.
MIE congres in Maastricht wordt misschien bijgewoond door PvR (Deadline 15 januari)
SOL vanaf 4 juli 2006 in Lausanne (deadline 1 februari). We kunnen daar eventueel de
implementatie van MeSH in LRS.Net laten zien, of de eerste versie van de studiecoach.
Ottawa is volgend jaar in New York.
AMEE is volgend jaar in Genua (Italie)

Rondvraag
MD wil graag de laatste vergadering van het jaar (15 december) uit eten gaan. AdM kan
er die vergadering niet bij zijn, eventueel kunnen we deze vergadering verzetten naar 13
december als MQ dan ook kan.
SE Hoe bevalt het overzicht van lesgebruik en classificatie van de lessen dat LRS.Net
automatisch genereert.

Sluiting
AdM sluit de vergadering om 15.15 uur.

Actiepunten
20050621_09

MQ/MD/PVR

Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE
MQ heeft overleg gehad met de onderwijsdirecteur. Er volgt
overleg tussen de onderwijsdirecteur en de blokcoördinatoren om
SCALE onder de aandacht te brengen.
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20050621_17

MQ

20050701_04

MQ/MA-VL

20050701_05

AdM

20050824_01

AdM

20050906_06

Deelprojectleiders

20051026_01

Nijmegen

20051026_02

AjM/PvR

20051026_03
20051026_04
20051026_05

Allen
Deelprojectleiders
Allen

20051026_06

MD

20051026_07

PvR
PMB

20051026_08
20051026_09

PvR
SV

20051026_10
20051026_11

SE
MQ

20051026_12

MQ/PMB

In Rotterdam is net een nieuwe onderwijsdirecteur gestart die
ICT minded is.
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.
MQ heeft overleg gehad met dhr Poppes. De vraag wordt
voorgelegd aan het consortium., veiligheidsaspecten spelen hier
een rol, maar deze berusten wellicht op een misverstand. Er
wordt teruggemaild door SV.
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
MA is hiermee voor Nijmegen aan de gang geweest, maar er was
een misverstand over het terugloggen van de score, dat dit
verplicht zou zijn, dit is echter niet zo. De vraag wordt opnieuw
aan de CIO groep voorgelegd.
SV heeft problemen ondervonden, AdM gaat hem daarbij helpen.
Navragen intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor
de verschillende projectpartners mogelijk is.
AdM heeft dit nagevraagd, hiervoor moeten de deelprojectleiders
nu actie ondernemen.
Lessen van Rotterdam in LRS.Net overdragen aan MD
Blijft staan.
Excel sheet financiën sturen aan PB op 15 oktober 2005 t.b.v.
3eVR, is nog onderweg.
Ontwikkelen van een .xslt file voor het printen van de
boomstuctuur
Tekstuele aanpassing voor het waarschuwen van de gebruiker bij
missen van de pluggins.
Lessen invoeren en classificeren in LRS.Net
DNS naam aanvragen voor bijvoorbeeld http://coo.eur.nl
Lijstje met reclame ideeën doornemen en volgende keer verdelen
wie wat gaat doen en welke offertes gaat aanvragen.
De lay-out van LRS.Net bij PMB een keer komen bekijken, zodat
de lay-out van het nieuwe voorstel hier wat beter op aan kan
sluiten.
Schrijven van een noodprocedure bij het uitvallen van LRS.Net,
als stok achter de deur voor het gebruiken van LRS.Net. De
aanzet hiervoor is al bij de Helpdesk van het LUMC aanwezig en
wordt door PMB opgestuurd naar PvR
Beeld geven over de herziene deelbegroting
Deelbegroting bijstelling met MQ bespreken en terugkoppelen
naar PMB
Standlijnen overzicht aanpassen zodat fase 7 eerder begint
Schrijven van een zelfevaluatie rapport voor het mid-term
review.
Neemt contact op met MQ over de presentatie voor OCGDMW
en doet een voorstel wat we daar gaan presenteren.
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