Notulen SCALE vergadering
15 december 2005, UMC St Radboud

Aanwezig
M. Alers (MA) (notulen), P. Bloemendaal (PB), M. Doets (MD), S. Eggermont(SE) (voorzitter), L. van
Erning (LvE), K. Hekkert (KH), L. van Orsouw (LO), V. Langeveld (VL), R. Leunissen (RL), M. Quaak
(MQ), Ch. Spronk (CS), P. de Vries Robbé (PVR), M. Winkelmolen (MW).

Afwezig
A. de Man (AdM), F. Diepmaat (FD), K. Robben-van Niekerk (KR)

1. Opening/Mededelingen
De vergadering wordt geopend om 10.40 uur, door SE. Omdat PB en MD iets later arriveren starten
de aanwezigen met de actiepuntenlijst. PVR is van 13 tot 14.30 afwezig bij de vergadering. De
genodigden die aanwezig zijn: vanaf 13 uur LvE en vanaf 15 uur KH, LO, CS, MW.

2. Vaststellen definitieve agenda
1. Opening/Mededelingen
2. Vaststellen definitieve agenda
3. Notulen overleg dd. 23-11-2005 in Rotterdam en actiepunten
4. Fase 2 Inventarisatie en classificatie COO, voortgang
5. Fase 4 Technische realisatie, voortgang
6. Fase 7 Congressen / kennisdisseminatie, voortgang
6.b Fase 8 Keuzeonderwijs Nijmegen KRUL-dps cases in LRS
Lunch (12.30 – 13 uur)
7. Voortgangsrapportage laatste kwartaal 2005
8. Fase 3: Functioneel ontwerp; Studiecoach
9. 14.30 15.30 uur:
Presentatie SCALE aan CIO groep
Demonstratie Authorware COO in LRS door MD
10. Rondvraag
11. Sluiting

3. Notulen overleg 23 november 2005 te Rotterdam en actiepunten
PVR merkt op bij punt 6. onderste regel dat hij niet bevoegd is iets te zeggen over “geen
onoverkomelijk bezwaren.”. Verder zijn er geen opmerkingen en de notulen worden vastgesteld.
Actiepunten
Actiepunt
20050621_09

Door
MQ/
MD/
PVR

Status
Onderwijsdirecteuren benaderen over SCALE
->
PVR heeft een gesprek gehad met de onderwijsdirecteur. Er is veel
enthousiasme over de soort ontwikkelingen van dit project. Echter bepaalde
aspecten van het SCALE project wil men in een breder verband zien. Zoals
bijv. uploaden studentengegevens kan worden gezien in het kader van
privacygegevens, of bijv. opslaan van resultaat studenten moet worden
gezien in het kader van portfolio. Deze discussies worden door ons project
echter gestimuleerd en streven is om er in de loop van het project uitspraken
over te krijgen. Daarover zal in dit project rapportage zijn. Bij het gesprek is
ook de uitwisselingafspraak COO bij NVMO besproken. Vraag die de
onderwijsdirecteur opwierp is of de deelnemers aan de werkgroep NVMO
gerechtigd zijn/waren deze afspraak te maken.
MQ heeft nog geen afspraak gemaakt met de onderwijsdirecteur. Het
onderwijs wordt aangepast op curriculum en daar zijn ze druk mee. MQ is
benieuwd naar reactie op de presentatie over SCALE bij de meeting
OCG_DMW 24 november jl. Hier zouden actiepunten uit gedestilleerd
kunnen worden voor ons proejct. Bij deze meeting is ook gesproekn over het
juridische aspect van de uitwisselingafspraak COO bij NVMO. Gechecked
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wordt wat het standpunt is wat hierin is bepaald.
MD: zijn presentatie is doorgeschoven naar de volgende vergadering van
onderwijsdirecteuren
Afspraak met iemand van WebCT, PB en MQ om eventuele koppeling te
bespreken.
-> Is nog lastig vorm te geven en er is nog geen progressie over te
vermelden.
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.
-> Dit gebeurd bij agendapunt 9.
Domeinen aanvragen bij eigen instellingen voor LRS.Net (was: navragen
intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor de verschillende
projectpartners mogelijk is)
->
PVR heeft navraag gedaan en UMCN is niet bereid om een adres
coo.umcn.nl aan te vragen (stellen geen voorloopadressen beschikbaar);
umcn.nl/coo staat wel ter beschikking. PVR vraagt of het met dit adres
mogelijk is dit actiepunt te voltooien. Zo niet, dan moeten er goede
argumenten komen om deze afspraken te veranderen. Je zou coo-umcn.nl
kunnen aanmaken. Of, voorstel VL, voor het project scale.nl reserveren en
dan via een server inrichten en daar voorloper-adressen vormgeven.
PB heeft www.medischonderwijs.nl aangevraagd en gekregen. Via dit adres
kom je op LRS uit. PB kan daar een voorloperadres voorzetten.
www.medicaleducation.edu is ook nog ter beschikking. Besloten wordt dat dit
wordt aangevraagd.
MD bij Erasmus wordt nog gekeken naar de mogelijkheid van dit webadres
MQ is gesuggereerd dat het mogelijk is; moet nog geregeld worden.
Ontwikkelen van een .xslt file voor het printen van de Boomstructuur.
-> Is gebeurd en is goed gelukt.
Tekstuele aanpassing voor het waarschuwen van de gebruiker bij missen van
de pluggins. -> Tekst is aangepast.
Lessen invoeren en classificeren in LRS.Net
-> MA heeft 30 lessen ingevoerd en geclasseerd en ze heeft de lessen zoals
toegezegd in het Controlling Document geinventarisseerd en gelocaliseerd.
Het is de bedoeling dat de vervangers voor haar zwangerschap (KH en LO)
de verdere lessen zullen classeren en invoeren vanaf januari 2006. PVR
heeft in overleg met LvE vastgesteld dat nog niet duidelijk is hoe de lessen in
LRS worden aangeboden. Conclusie is dat het nuttig is dat onderwijs is
geclasseerd. Er zou een procedure voor het checken van het classeren
moeten worden opgesteld.
MQ is bezig met classificatie van de lessen. Ook bij hem is de vraag naar de
controle procedure.
SE geeft aan dat het document “Mijn Les Is Geclassificeerd Want” dient als
richtlijn.
MD is verder niet bezig geweest met classificatie.
DNS naam aanvragen voor bijvoorbeeld http://coo.eur.nl
->zie notulen 20050701_05
Lijstje met reclame ideeën doornemen en volgende keer verdelen wie wat
gaat doen en welke offertes gaat aanvragen.
->
MA/PVR: de door hen eerder vastgestelde acties zullen in een later tijdstip
worden opgepakt (:Flyer bij MI congres, Vermelding op eigen website,
Advertentie / interview Radbode, Nieuwsbrief CIO-groep. ICT Colloquium
voor docenten RU, Link bij www.geneeskundestudent.nl)
MD zal locale blaadjes benaderen (universiteitsblad en studentenblad) en
deelnemen aan een ICT platform
MQ zal in februari in een colloqium over SCALE vertellen
SE stelt voor dat er landelijk vanuit het NVMO een studiedag over COO
georganiseerd kunnen worden waarop SCALE gepresenteerd kan worden of
op het NVMO congres in een plenaire sessie presenteren (eind 2006).
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Het opnemen in LRS van COO wat niet feitelijk via LRS bereikbaar is: zodat
je weet dat het er is ookal kan je het niet via LRS bereiken. Zie www.
NVMO.nl. Dit wordt door MD volgende keer op agenda NVMO wordt gezet:
27 januari 2006 te Leiden.
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.
-> MD doet dit in januari 2006.
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.
-> PB heeft een noodprocedure voor Leiden rondgezonden. Hier gaat het
over hoe LRS weer zo snel mogelijk in de lucht komt. Bij LUMC bepalen
docenten wanneer, wat gedraaid wordt voor studenten.
Utrecht, Nijmegen en Rotterdam moeten beschrijven hoe ze het locaal
regelen als, omdat LRS uitvalt, je toch bij de lessen kan. In die zin is de
noodprocedure onafhankelijk van LRS.
PVR ligt toe dat het COO in het onderwijs draait en dus aanwezig moet zijn
als het onderwijs wordt gegeven. VL licht toe dat alle COO, sinds enige
weken, locaal op de PC staat.
Beeld geven over de herziene deelbegroting
-> PVR heeft er zeer hard aan gewerkt (matching voltooid) en PB gemaild
over de stand van zaken. PB verwerkt deze gegevens en stuurt een nieuwe
deelbegroting rond aan de deelprojectleiders. PB meldt aan SURF dat er een
herdeclaratie is opgesteld omdat er een andere invulling van medewerker is
vastgesteld.
Deelbegroting bijstelling en terugkoppelen naar PB. -> is gebeurd
Schrijven van een zelfevaluatie rapport voor het mid-term review. In
december opsturen eerste versie naar deelprojectleiders. -> Wegens ziekte is
dit vertraagd echter MQ zal dit zo snel mogelijk aanleveren. Vragen als: zijn
we goed bezig, komen we genoeg bij elkaar, werkt classificatie, is dit goed
aangepakt, hoe gaat het met de kennisdisseminatie.
Doorgeven aan alle projectleden welke stukken nodig zijn voor het schrijven
van de 4e kwartaalrapportage (aan MA vóór 15 dec) –>
MA zal op haar laatste werkdag (20 dec) stukken aanleveren
Mogelijkheid onderzoeken om in LRS.Net lessengroepen aan te maken
waarin lessen staan, waarvan administrator niet persé eigenaar hoeft te zijn.
-> is gebeurd en is aangepast.
Afspraak plannen met Kirsti Robben (CIO) en AdM voor aanpassing sources
Authorware -> is gebeurd.
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. ->
De mail komt niet aan echter het wordt wel verzonden. Waarschijnlijk wordt
het door spam-filter ondervangen.
Integratie lessenlijst NVMO-COO werkgroep met LRS.Net op de agenda
zetten van de volgende vergadering van de NVMO-COO werkgroep. -> is
gebeurd
Brainstorm/discussie over de studiecoach op agenda volgende SCALE
vergadering 15 december zetten -> is gebeurd.
Verzamelen wat er tot nu toe besproken is over de studiecoach uit eerdere
versies FO en notulen klankbordgroep. -> is gebeurd
MA stuurt laatste versie SLA naar PB. PB past deze versie aan. -> is gebeurd
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. -> blijft staan.

4. Fase 2 Inventarisatie en classificatie COO, voortgang
Zie notulen bij actielijst 20051026_03.
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5. Fase 4 Technische realisatie, voortgang
Nieuw bij LRS.Net is rechtsboven de RSS button waarmee je kan zien wat nieuw en wat er “hot” is in
LRS.Net.
Ook is nu voor administrators in LRS.Net, mogelijk om aan een Lessongroup, lessen van anderen toe
te kennen. Voorheen was het alleen mogelijk om voor je eigen lessen een lessongroup te maken.
zien.
Nieuw is ook dat de Administrator Admingroepen kan aanmaken en dat je als Administrator zelf aan
docenten rechten kan toekennen. Als je de show sessions ook aan de docent wil laten zien, moet je
deze docent rechten daarvoor geven. Hiervoor klik je Admins in Lessons button. Daar maak je
docentengroep aan en daarin zet je deze docent. De docentgroep en de lessongroep koppel je aan
elkaar.

6. Fase 7 Congressen / kennisdisseminatie, voortgang
Er is een RSS feed gemaakt. SE beschrijft dit voor LRS handleiding en stuurt het aan MD voor de
voortgangsrapportage.
Slice of Life - Lausanne
(15 jan. 2006 deadline indienen abstract)
PB, MQ: Een presentatie over de integratie van elektronische leeromgeving (ELO):
praktijkvoorbeelden voor WebCT en BlackBoard.
Een presentatie over manier van classificeren in SCALE.
SE, MD: Een presentatie over de succesfactoren en knelpunten bij samenwerkingsprojecten.
AdM: Harvester, OAI
MI
PVR: misschien iets over SCALE
AMEE
(31 mrt. 2006 deadline indienen abstract)
PVR/PB: misschien iets over SCALE
NVMO congres
(in November 2006, abstract waarschijnlijk in mei’06)
Er wordt geprobeerd een plenaire sessie te verkrijgen.

6.b Fase 8 Keuzeonderwijs Nijmegen KRUL-dps cases in LRS
PVR heeft afgelopen week 18 3e-jaars geneeskunde studenten in het keuzeonderwijs Medische
Besluitvorming, 3 KRUL cases (uit elke faculteit een), laten maken via LRS.Net.
De opmerkingen zijn case-specifiek, over KRUL en over LRS.Net afzonderlijk genoteerd. Dit laatste
lijstje wordt rondgedeeld.
Belangrijkste opmerking is het onverwacht afsluiten en presenteren van een case. PB licht toe dat dit
te maken heeft met sessieovername. Het is een terminal server probleem, waarvan er drie zijn. Het
hangt samen met de hoeveelheid gebruikers. Als er vier tegelijk beginnen heb je dit probleem; tenzij
student bij afsluiten DPS duidelijk op button exit klikken.
Uitleg bij het niet logisch zoeken in LRS.Net is dat de volgorde van de zoekactie voor de case KRUL
in LRS.Net is het gewicht van het zoekwoord KRUL in de case. Dit is niet wat de gebruiker
verwachtte. Dit moet geregeld worden via groepid KRUL en niet als zoekterm “KRUL”. Zoekfunctie is
bedoeld om op onderwerp te zoeken.

7. Voortgangsrapportage laatste kwartaal 2005
Fase 2, invoeren en classeren COO, beschrijft iedereen wat hierin is gebeurd. Ook kan via een query
in de database van LRS.Net worden weergegeven per kwartaal, wat er is gebeurd; het aantal lessen
dat is toegevoegd en hoe deze geclasseerd zijn (maat voor de volledigheid). Dit wordt als bijlage
toegevoegd.
In Fase 4 Technische realisatie zijn RSS en Admingroepen nieuw gerealiseerd. SE mailt aan MD in
welke hoofdstukken deze staan beschreven in handleiding LRS.Net.
Voor rapportage over kennisdisseminatie mailt SE aan MD de Word versie van haar presentatie voor
de NVMO en AdM doet dit ook. De presentatie van meeting OCG_DMW wordt beschreven.
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Over knelpunten wordt door MQ over WebCT en MA over de zwangerschapsvervanging een stukje
aangeleverd. PB mailt over de nieuwe RichURL die is aangeleverd. In Nijmegen draait de RichURL op
de testserver van Blackboard. De nieuwere versie van Blackboard die 5 december jl. is rondgestuurd
zal nog worden nagezonden.
De financiën moeten 6 januari 2006 binnen zijn bij PB.

8. Fase 3: Functioneel ontwerp; Studiecoach: brainstorm/discussie
De volgende items van belang in relatie tot dit onderwerp, worden genoemd op de vergadering:
• Portfolio koppeling (papier, elektronisch)
• Administratief
• Blokken
• Scores tentamens
• Werkstukken
• Suggesties lessen (vanuit LRS.Net, maar ook vanuit Portfolio)
• Achtergrond / Basiskennis
• Basiskennis nodig voor les
• Score vergelijking tussen studenten
• Tijdsduur van de les
• Lessen over bepaald onderwerp gedaan
Een student heeft een elektronische werkomgeving (bij UMC St Radboud staan in Webdossier de
persoonlijke gegevens) en elektronische leeromgeving. Dit is bijvoorbeeld LRS.Net; vanuit de ELO wil
je gegevens naar zijn administratieve dossier terugkoppelen.
Voorkomen moet worden dat je meerdere plekken hebt waar studenten gegevens worden
aangeleverd in Portfolio vorm.
Per gevolgde les zou bekend moeten zijn op welke basiskennis deze les is geformuleerd.
PVR draagt aan dat je ook moet kijken naar de manier waarop een les wordt gedaan.
In deze discussie moet uiteindelijk worden vastgesteld wat er in dit project wordt gerealiseerd.

9. Presentatie SCALE aan CIO groep
Demonstratie Authorware COO in LRS door MD
PVR stelt de genodigden voor: KH en LO die de zwangerschapsvervanging voor MA doen, CS die
voor de CIO-groep Blackboard ondersteund, RL hoofd onderwijssystemen onderwijsinstituut en MW
medewerker DLO op het gebied van onderwijskundige implementatie BB en toetsingsdeskundige.
Afwezig is KR die bij CIO groep o.a. veel COO maakt. Vervolgens stellen de projectleden zichzelf
voor.
PVR geeft een presentatie over het SCALE project en LRS.Net aan de genodigden.
CP signaleert dat Blackboard versie 6.1 uitgebreider authenticatie kan geven (vergelijk RichURL email authenticatie). Bij het UMC St Radboud eindigt het mailadres op student.ru.nl. Deze studenten
kunnen via een koppeling automatisch worden gekoppeld tot UCMN gebruiker.
RL geeft aan dat de curriculum classificatie nu in verband met de Bacelor/Master opleiding aan
verandering onderhevig kan zijn. Handig is dat invoer in het SCALE systeem maximaal gekoppeld is
aan locale systemen (zodat je er zo weinig mogelijk werk aan hebt). Verder merkt hij op dat LRS.Net
geschikt zou kunnen zijn voor het Post Academisch onderwijs.
PB geeft aan dat LRS.Net behalve op http://coo.lumc.nl/ ook terugvindbaar via het domein
www.medischonderwijs.nl .
De presentatie van MD over authorware wordt wegens tijdgebrek doorgeschoven naar een ander
moment.

10. Rondvraag
MA zal vanaf 22 december 2005 t/m eind april 2006 afwezig zijn voor zwangerschaps- en
bevallingsverlof. In deze periode zal zij worden vervangen door Karin Hekkert en Linda van Orsouw.

11. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 16.45 uur.
PVR deelt plattegrond uit voor het etentje na afloop van vergadering.
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Actiepunt
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Omschrijving
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Domeinen aanvragen bij eigen instellingen voor LRS.Net (was: navragen
intern of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor de verschillende
projectpartners mogelijk is)
Schrijven van een zelfevaluatie rapport voor het mid-term review. In
december 2005 opsturen eerste versie naar deelprojectleiders.
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.
Checken bij meeting OCG_DMW hoe verder n.a.v. de SCALE project punten
ter sprake zijn gebracht (ook in het kader van uitwisselingsafspraken COO).
PB zal voorloperadressen voor www.medischonderwijs.nl proberen aan te
maken en hij probeert www.medicaleducation.edu te reserveren.
Het opnemen in LRS van COO wat niet feitelijk via LRS bereikbaar is: zodat
je weet dat het er is ookal kan je het niet via LRS bereiken. Zie www.
NVMO.nl. MD zet dit de volgende keer op agenda NVMO (27 januari 2006 te
Leiden).
Stuurt PB op zeer korte termijn ingevulde begroting voor laatste kwartaal
2005
Stuurt nieuwe deelbegroting rond aan deelprojectleiders.
Checken waarom mail niet binnenkomt over het gebruik van de lessen in
LRS.Net.
RSS feed beschrijven voor LRS handleiding en aan MD sturen voor 4eVR
Aanleveren rapportage over Fase 2, invoeren en classeren COO, voor 4e
voortgangsrapportage
Een query maken in de database van LRS.Net waarin wordt weergegeven
per kwartaal, wat er is gebeurd; het aantal lessen dat is toegevoegd en hoe
deze geclasseerd zijn (maat voor de volledigheid). Dit wordt als bijlage
toegevoegd.
SE mailt aan MD in welke hoofdstukken rss en admingroepen staan
beschreven in handleiding LRS.Net.
Mailen aan MD Word versie presentatie NVMO
Mailen aan MD: MQ over WebCT, MA over vervanging zwangerschap, PB
over nieuwe RichURL
De financiën moeten 6 januari 2006 binnen zijn bij PB.

De volgende vergadering is op vrijdag 20 januari 2006 van 10.30 tot 16 uur te Utrecht (UMCU).
Op donderdag 16 februari 2006 is er te Leiden een Midterm review (alleen projectleider en
deelprojectleiders).
Verder overleg staat gepland op vrijdag 3 maart van 10.30 tot 16 uur te Leiden en woensdag 12 april
2006 van 10.30 tot 16 uur te Rotterdam.
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