Notulen SCALE overleg 23 november Rotterdam
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen definitieve agenda
3. Notulen overleg dd. 26-10-2005 in Leiden + actiepunten
4. Fase 2: Inventarisatie en classificatie COO
Voortgang
5. Fase 3: Functioneel ontwerp
Functioneel ontwerp studiecoach gedeelte
6. Fase 4: Technische realisatie
Voortgang
7. Fase 7: Congressen / kennisdisseminatie
8. Financiën
9. SLA
10. Kwartaalrapportages / Mid Term Review / zelfevaluatie
11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag / afspraken
12. Sluiting
Aanwezig
M. Alers (MA), P. Bloemendaal (PB), F. Diepmaat (FD)(notulen), M. Doets
(MD)(voorzitter), S.Eggermont (SE), A. de Man (AdM), M. Quaak (MQ), P. de Vries
Robbé (PVR)
Afwezig
V. Langeveld (VL), T. Oostendorp (TO), S. Verdoes (SV)
1. Opening
MD opent de vergadering om 10:45 uur.
2. Vaststellen definitieve agenda
Er wordt één agendapunt toegevoegd:
6b. Fase 5 Integratie infrastructuur
3. Notulen overleg dd. 26-10-2005 in Leiden + actiepunten
Opmerkingen naar aanleiding van:
Blz.1 Naam van PVR was niet correct gespeld. Zie onder "Aanwezig" voor de juiste
spellingswijze.
Blz. 2 Lessengroepen in LRS.Net: Voorstel PVR is dat administrators en docenten
lessengroepen kunnen aanmaken, waarin lessen kunnen worden opgenomen die voor
iedereen openstaan en waarbij de administrator of docent niet persé de eigenaar van die
lessen hoeft te zijn. SE gaat kijken of dit verzoek kan worden gerealiseerd in LRS.Net.
PB wijst er op dat het nu al mogelijk is om lessen uit een bepaalde lessengroep random
aan te bieden aan studenten en bovendien kan aangegeven worden wat de volgorde
moet zijn van het aanbieden van lessen uit een lessengroep.
Blz. 3 PVR heeft een andere tekst geformuleerd m.b.t. het Nijmeegse deel over
integratie LRS met bestaande infrastructuur. SE heeft de notulen van 26 okt. Hier
inmiddels op aangepast.
Blz. 6 Er is onduidelijkheid wie er precies zitting hebben in het OCG-DMW. Volgens PVR
is dit een overleg van de curriculumcoördinatoren Geneeskunde en niet van de

onderwijsdirecteuren. De onderwijsdirecteur van Nijmegen heeft bijvoorbeeld geen
zitting in dit overlegorgaan. Bij de andere faculteiten bestaat het onderscheid
curriculumcoördinator en onderwijsdirecteur echter niet en hebben de onderwijs- of
opleidingsdirecteuren wel zitting in OCG-DMW.
Actiepunten
20050621_09

MQ/MD/PVR

20050621_17

MQ

20050701_04

MQ/MA-VL

20050701_05

AdM

20050824_01

AdM

20050906_06

Deelprojectleiders

20051026_01

Nijmegen

Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE
PVR heeft begin december een afspraak met de
onderwijsdirecteur. MQ wacht de presentatie van SCALE
voor het OCG-DMW af. MD en FD zullen een presentatie
van SCALE geven op het coördinatorenoverleg, waarbij
tevens de opleidingsdirecteur aanwezig is.
Afspraak met iemand van WebCT, PB en MQ om
eventuele koppeling te bespreken.
Het consortium gaat ermee accoord. Nu moeten er nog
concrete afspraken gemaakt worden met de programmeur.
MQ zal deze afspraak maken en vraagt of hij over de
source zou kunnen beschikken van de Rich URL uit Bb. PB
wil dit actiepunt de volgende vergadering van de lijst
hebben!
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.
AdM heeft hiervoor een handleiding geschreven. Vanuit
Utrechtse programma's worden score en commentaar nog
niet teruggelogd naar LRS.Net. Dit wordt een actiepunt
voor SV.
Nijmegen: CIO heeft beschikking over de Authorwaresources, maar wil deze vooralsnog niet beschikbaar stellen
aan MA. Besloten wordt om voor de volgende vergadering,
15 dec. in Nijmegen, de CIO-groep uit te nodigen en een
presentatie (door PB en PVR) te verzorgen over LRS.Net.
MD zal een authorware-source meenemen ter illustratie
hoe de code erin geplaatst kan worden. MA zal navragen
welke Authorware-versie in Nijmegen wordt gebruikt. Er
moet een afspraak gepland worden met Kirsti Robben
(CIO) en AdM voor het aanpassen van de sources.
Navragen intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl
voor de verschillende projectpartners mogelijk is.
De deelprojectleiders zijn hiermee bezig, blijft staan als
actiepunt. Actiepunt verplaatst van AdM naar
deelprojectleiders.
Lessen van Rotterdam in LRS.Net overdragen aan MD.
Is inmiddels gebeurd, kan van actielijst afgehaald worden.
Excel sheet financiën sturen aan PB op 15 oktober 2005
t.b.v. 3eVR, is nog onderweg.
Is gebeurd, kan van actielijst af.
Ontwikkelen van een .xslt file voor het printen van de
Boomstructuur.
PVR laat voorbeeld zien van hoe zo'n print eruit zou
moeten komen te zien. Indien anderen nog wensen hebben
t.a.v. de output, dan graag z.s.m. dit doorgeven. Er is een
voorkeur om ook classificaties die door anderen worden
beheerd te kunnen printen. AdM zal de xslt.file gaan

20051026_02

AdM/PVR

20051026_03

Allen

20051026_04

Deelprojectleiders

20051026_05

Allen

20051026_06

MD

20051026_07

PVR/PB

20051026_08

PVR

20051026_09

SV

20051026_10

SE

20051026_11

MQ

programmeren (wordt actiepunt AdM).
Tekstuele aanpassing voor het waarschuwen van de
gebruiker bij missen van de pluggins.
Besloten wordt om de volgende melding te laten zien in
LRS.Net, indien er een bepaalde plugin ontbreekt:
""
<NB: FD heeft per mail definitieve versie bij PVR
nagevraagd; hierop is nog geen antwoord binnengekomen.
FD zal dit later per mail aan iedereen toesturen.>
Lessen invoeren en classificeren in LRS.Net
Het viel MA op dat zij een aantal lessen niet goed kon
classificeren met MeSH. AdM geeft aan dat MeSH zwak is
mbt classificaties van ziektebeelden (signs and symptoms).
Hier is niet veel aan te doen, dit is het gevolg van de keuze
voor MeSH.
DNS naam aanvragen voor bijvoorbeeld http://coo.eur.nl
Alle deelprojectleiders hebben een DNS-naam
aangevraagd. PB raadt aan om zowel domeinnaam van het
type http://coo.eur.nl als van het type
www.erasmusmc.nl/coo te registreren. Aan het eerste type
zijn meestal kosten verbonden; aan het tweede niet. Het
eerste type moet in ieder geval geregistreerd worden om
LRS.Net goed te kunnen laten functioneren.
Lijstje met reclame ideeën doornemen en volgende keer
verdelen wie wat gaat doen en welke offertes gaat
aanvragen.
Zie agendapunt 7.
De lay-out van LRS.Net bij PB een keer komen bekijken,
zodat de lay-out van het nieuwe voorstel hier wat beter op
aan kan sluiten.
Nog niet gebeurd. Actiepunt blijft staan.
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.
Nog niet gebeurd. Actiepunt blijft staan.
Beeld geven over de herziene deelbegroting
PVR heeft intern hierover een voorstel gedaan. CIO-groep
moet nog toestemming geven. PB maant tot spoed.
Actiepunt blijft staan.
Deelbegroting bijstelling met MQ bespreken en
terugkoppelen naar PB.
MQ heeft hier nog niet naar gekeken. PB gaat ervan uit dat
voorstel accoord is, wanneer PVR ook accoord heeft
gegeven (zie 20051026_08).
Standlijnen overzicht aanpassen zodat fase 7 eerder
begint.
Kan van actielijst af. Moet in volgende rapportage worden
aangegeven.
Schrijven van een zelfevaluatie rapport voor het mid-term
review.
Blijft staan. PB dringt aan op spoedig aanleveren van een
eerste versie. Er is een format aanwezig voor een
zelfevaluatie op de site van SURF.
MA vraagt aan MD of hij vóór 15 dec. kan doorgeven wat
hij nog van haar nodig heeft voor het schrijven van de 4e

20051026_12

MQ/PB

kwartaalrapportage. (wordt actiepunt MD)
Neemt contact op met MQ over de presentatie voor
OCGDMW en doet een voorstel wat we daar gaan
presenteren.
Is gebeurd.Kan van actielijst af.

4. Fase 2: inventarisatie en classificatie COO: voortgang
PVR wil weten hoeveel lessen Leiden heeft ingevoerd in LRS.Net. Dat zijn er 613,
waarvan 250 door Leiden zelf zijn gemaakt. De overige lessen zijn van anderen, maar
geadministreerd in LRS.Net door Leiden.
PB geeft aan dat vanuit LRS.Net naar de beheerders op de 1e van elke maand een
automatische mail wordt gestuurd waarin het gebruik van de lessen is aangegeven en
op de 15e van de maand een mail waarin staat aangegeven hoe goed de lessen
geclassificeerd zijn. MD en MA geven aan deze mail niet ontvangen te hebben. SE
verzoekt om op 1 december goed op te letten of de mail nu wel ontvangen wordt en zo
niet, haar een seintje te geven.
PVR merkt op dat er van de 250 lessen die in Nijmegen gebruikt worden waarschijnlijk
maar de helft probleemloos voor LRS.Net ter beschikking kan komen. Er volgt een
discussie over de noodzaak van het administreren van programma's ook al zijn ze fysiek
niet beschikbaar voor andere instellingen. Het is de vraag of je lessen die waarschijnlijk
nooit beschikbaar zullen komen voor LRS.Net wel hierin moet opnemen. Er bestaat
immers al een voorziening voor het puur administreren van COO programma op de
lessenlijst van de NVMO-COO werkgroep (zie
http://www.nvmo.nl/werkgroepen/index.html). Wellicht is het een optie om deze
lessenlijst te integreren met LRS.Net. Besloten wordt om dit punt op de agenda te laten
zetten van de werkgroep COO.
5. Fase 3: Functioneel ontwerp; studiecoach gedeelte
Fase 3 staat vanaf januari 2006 weer open volgens Controlling document. PVR vindt dat
hierover in de projectgroepvergaderingen de discussie moeten worden gevoerd. Het
verwerken van de uitkomsten van deze discussie in het bestaande functionele ontwerp
is vervolgens vrij eenvoudig. PVR zal een paragraaf toevoegen aan het FO waarin de
werking van de studiecoach zal worden beschreven (nadat de discussie hierover
gevoerd is). MA zal verzamelen wat er tot nu toe is besproken over de studiecoach en
daarin ook de resultaten uit de klankbordsessie meenemen. Brainstorm over de
studiecoach wordt een agendapunt voor de vergadering van 15 december.
6. Fase 4: Technische realisatie; voortgang
Er is een rss.asp script aangemaakt voor LRS.Net. Dit script genereert een xml-file. Er is
een rss lezer nodig om de xml-file weer te kunnen geven. Deze functionaliteit is
bijvoorbeeld handig om te kunnen zien welke nieuwe programma's er zijn toegevoegd
aan LRS.Net.
De Universiteit Leiden doet momenteel mee aan een project "Public Knowledge" om
digitale archieven aan elkaar te knopen en op één plek doorzoekbaar te maken.
Metadata van Leidse lessen uit LRS.Net worden inmiddels automatisch doorgestuurd
aan dit internationale archief, waardoor ze ook daarin gevonden kunnen worden. De
metadata uit LRS.Net kunnen nu automatisch IEEE-LOM compliant worden gemaakt.
AdM vraagt of andere instellingen hun metadata ook beschikbaar willen stellen aan dit
archief. In principe hebben de anderen geen onoverkomelijke bezwaren hiertegen.

6b. Fase 5 Integratie infrastructuur
Rich URL voor Blackboard wordt veel gebruikt in Leiden. Er bleken twee bugs in te
zitten. Binnenkort wordt er een nieuwe versie van de Rich URL geleverd (versie 1.05).
7. Fase 7: Congressen / kennisdisseminatie
Congressen:
Wat?
Slice of Life - Lausanne

MI
AMEE

Wie?
AdM: Harvester, OAI
PB, MQ: Integratie LRS.Net met ELO (Bb, WebCT)
(15 jan. 2006 deadline indienen abstract)
PVR: misschien iets over SCALE
PVR/PB: misschien iets over SCALE
(31 mrt. 2006 deadline indienen abstract)

Kennisdisseminatie:
Wat?
Flyer bij MI congres
Vermelding op eigen website
Advertentie / interview Radbode
Nieuwsbrief CIO-groep
ICT Colloquium voor docenten RU
Link bij www.geneeskundestudent.nl
Prijzen opvragen voor busreclame
LRS.Net goed vindbaar maken op Google

Wie?
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Leiden
Leiden

8. Financiën
Zie onder agendapunt 3 actiepunten: 20051026_08 en 20051026_09.
9. SLA

MA stuurt haar laatste versie op naar PB, die deze vervolgens zal inkorten. PB heeft de
juiste persoon gevonden die namens de interne computerdienst van Leiden (CDIV) de
SLA kan tekenen.
10. Kwartaalrapportages / Mid Term Review / zelfevaluatie
De 4e kwartaalrapportage moet eind januari 2006 af zijn. Dit betekent dat alle benodigde
stukken tussen kerst en oud & nieuw aangeleverd moeten zijn.
In december 2005 moet de eerste versie van de zelfevaluatie voor de MidTerm Review
opgestuurd zijn naar alle deelprojectleiders.

Wat betreft het opstellen van de voortgangsrapportages worden de volgende afspraken
gemaakt:
Æ
4e
Rotterdam
5e
Æ
Leiden
Æ
6e
Utrecht
Æ
7e
Nijmegen
Æ
8e
Rotterdam
Zie ook agendapunt 3 actiepunt 20051026_11.
11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag / afspraken
Classificaties kunnen in LRS.Net alleen door administrators worden bekeken. PVR
vraagt zich af of deze mogelijk toch beschikbaar zouden moeten zijn voor de
eindgebruikers. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen kiezen voor een gecoachte invoer van
de zoekvraag, waarbij binnen categorieën als curriculum en onderwijskundige
classificatie eerst de plaats in de boom kan worden opgezocht. Besloten wordt om dit
punt in januari op de agenda te zetten als fase 3 weer geopend is.
De volgende vergaderdata worden afgesproken in 2006:
Vrijdag 20 januari
Utrecht
Donderdag 16 februari
Midterm review (alleen projectleider en deelprojectleiders)
Vrijdag 3 maart
Leiden
Woensdag 12 april
Rotterdam
Alle reguliere vergaderingen beginnen om 10:30 uur.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15:00 uur.
Actiepunten
20050621_09
20050621_17

MQ/MD/PVR
MQ

20050701_04

MA/SV

20050701_05

MD/MQ/MA

20051026_01

AdM

20051026_02

AdM/PVR

20051026_03
20051026_04
20051026_05

Allen
Deelprojectleiders
Allen

20051026_06

MD

Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE
Afspraak met iemand van WebCT, PB en MQ om
eventuele koppeling te bespreken.
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.
Domeinen aanvragen bij eigen instellingen voor LRS.Net
(was: navragen intern of domeinsplitsing binnen het
coo.lumc.nl voor de verschillende projectpartners mogelijk
is)
Ontwikkelen van een .xslt file voor het printen van de
Boomstructuur.
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 PB een keer komen bekijken,
zodat de lay-out van het nieuwe voorstel hier wat beter op
aan kan sluiten.

20051026_07

PVR/PB

20051026_08
20051026_09
20051026_11

PVR
MQ
MQ

20051123_01

MD

20051123_02

SE

20051123_03

MA/PVR

20051123_04

LRS
administrators

20051123_05

MD

20051123_06

MA

20051123_07

MA

20051123_08

MA/PB

20051123_09

MQ

Schrijven van een noodprocedure bij het uitvallen van
LRS.Net,als stok achter de deur voor het gebruiken van
LRS.Net. Deaanzet 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 en terugkoppelen naar PB.
Schrijven van een zelfevaluatie rapport voor het mid-term
review. In december opsturen eerste versie naar
deelprojectleiders.
Doorgeven aan alle projectleden welke stukken nodig zijn
voor het schrijven van de 4e kwartaalrapportage (aan MA
vóór 15 dec)
Mogelijkheid onderzoeken om in LRS.Net lessengroepen
aan te maken waarin lessen staan, waarvan administrator
niet persé eigenaar hoeft te zijn.
Afspraak plannen met Kirsti Robben (CIO) en AdM voor
aanpassing sources Authorware
Opletten of op 1 december een mail binnenkomt over het
gebruik van de lessen in LRS.Net. Indien dit niet het geval
is dan SE op de hoogte stellen.
Integratie lessenlijst NVMO-COO werkgroep met LRS.Net
op de agenda zetten van de volgende vergadering van de
NVMO-COO werkgroep.
Brainstorm/discussie over de studiecoach op agenda
volgende SCALE vergadering 15 december zetten
Verzamelen wat er tot nu toe besproken is over de
studiecoach uit eerdere versies FO en notulen
klankbordgroep.
MA stuurt laatste versie SLA naar PB. PB past deze versie
aan.
Discussie of classificaties in LRS.Net ook voor de
eindgebruikers toegankelijk zouden moeten zijn, plaatsen
op de agenda van het overleg op 20 jan. in Utrecht.

