Notulen SCALE vergadering
17 mei 2006, UMCU Utrecht

Aanwezig
P. Bloemendaal (PB) (voorzitter), F. Diepmaat (FD), M. Doets (MD), S. Eggermont(SE ),A. de Man
(AdM), M. Quaak (MQ) (notulen), P. de Vries Robbé (PVR)

Afwezig
M. Alers (MA), K. Hekkert (KH), V. Langeveld (VO), L. van Orsouw (LO), S. Verdoes (SV).

1. Opening/Mededelingen
De vergadering wordt geopend om 9.40 uur, door PB. Afwezig met bericht zijn MA en KH, .
PB deelt mee dat er bij Surf een aanvraag wordt gedaan voor een vervolgproject voor Scale tbv de
nascholing. Bij de aanvraag worden Groningen en Nijmegen betrokkken met het Wenckebach en het
Heijendaal instituut naast uit Leiden de Boerhave opleiding. Het gaat vooral om het accrediteren van
de lessen door de specialisten verenigingen. De aanvraag moet voor 24 mei binnen zijn.
PvR deelt mee dat MA weer is begonnen en dat KH en LH aan het afbouwen zijn, ze werken nog aan
een kwaliteitscontrole van het klasseren.

2. Vaststellen definitieve agenda
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Opening/ Mededelingen
Vaststellen agenda
Notulen vergadering 12 april in Rotterdam
Aktiepunten
Ontwikkelingen van en ervaringen met de nieuwe interface
Stand van zaken verschillende fases
6a SLI
6b Koppeling
6c Kwaliteitscontrole van klasseren
Congressen/kennisdisseminatie
Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
Sluiting

3. Notulen overleg 12 april 2006 te Rotterdam en actiepunten
Nav pag 3 is er discussie over het zichtbaar maken van lessen als je bent ingelogd, maar daar wordt
toch niets in veranderd. Alleen lessen die je kan zien kan je ook openen. Via de NVMO site kan je alle
lessen zoeken.
Nav pag 4 moet worden toegevoegd dat de SLI nodig is voor lessen die online beschikbaar zijn.
De notulen worden verder goedgekeurd.

4. Actiepunten
20060303_01 PVR
Het gaat er om dat de lessen hun eindtijden doorgeven aan LRS. MA test
momenteel systematisch of de lessen beschikbaar zijn en ze inventariseert of er nog meer lessen
beschikbaar kunnen komen.
20060303_02 AdM
Er wordt afgesproken dat de authorware lessen van electronic teacher
worden omgezet door Leiden en worden uitgebreid met het afgeven van loggegevens.
20060303_06 DW
MD deelt overzicht van prijzen uit voor advertenties en een voorstel voor
de tekst, er blijft 4000 over dat verdeeld wordt over de faculteiten voor lokaal adverteren, er komt nog
een specifiek advertentie voorstel met beeldmateraal. Aan de flyer wordt nog gewerkt en die wordt
naar Zwitserland gestuurd.
20060303_07 Allen
Er zijn voorstellen voor queries opgestuurd door SE, PVR en MD deze
kunnen in een functioneel ontwerp worden opgenomen
20060303_08 PVR
Voorstel voor evaluatie onderzoek, moet voor vakantie klaar zijn
20060120_18 PVR
Kan weg

20060120_20 AdM
Rapport over beveiliging, er komen binnenkort nieuwe servers dus daar
wachten we nog op
20060412_01 MD, AdM
In Rotterdam draait versie 6.33.1.505 van Blackboard in Rotterdam
20060412_02 Allen
kan weg
20060412_03 DW
loopt nog
20060412_04 DW
kan weg
20060412_05 MD
kan weg
20060412_06 PVR
kan weg
20060412_07 MQ
kan weg
20060412_08 PVR
beschrijving RichURL-loze BlackBoard-koppeling
t.b.v.voortgangsrapportage, loopt nog
20060412_09 MD
kan weg
20060412_10 MQ
kan weg
20060412_11 MD,PVR
kan weg
20060412_12 Allen
moet nog gebeuren voor MA
20060412_13 PMB
kan weg
20060412_14 PVR, MQ MD levert het in, SLI laten ondertekenen, terugsturen naar PMB

Discussie deels gemist.
PVR stelt SPSS files ter beschikking via LRS, dit zijn files die gebruikt kunnen worden door studenten
voor berekeningen edg. Hier zou een waarschuwing bij moeten komen dat de gebruiker zelf voor het
bij behorende programma moet zorgen. Hier kan geen controle door LRS voor worden ingebouwd.

5. Ontwikkelingen van en ervaringen met de nieuwe interface
PB presenteert de nieuwe interface zoals die sinds enige tijd op de testsite staat ter testing. De leden
hebben commentaar geleverd aan PB en die heeft de meeste opmerkingen meteen kunnen
verwerken in een nieuwe versie. Er zijn in korte tijd veel veranderingen doorgevoerd. Veel
veranderingen zijn niet zichtbaar maar werken op de achtergrond. Het geheel ziet er nu heel goed uit
in de nieuwe vormgeving.
Er wordt nog gesproken over enkele wijzigingen: de knop advanced kan weg, want die wordt zelden of
nooit gebruikt, hiermee kan een taalkeuze worden ingesteld.
Er komt een keuzemogelijkheid voor lessen per instituut in.
De RSS functie wordt gebruikt in de nvmo site zodat daar de laatste berichten staan.
Het programma detecteert waar de gebruiker vandaan komt, bij welke usergroep hij behoort en op
basis daarvan wordt het aantal beschikbare lessen getoond.
Bij history kan je zien welke lessen je gevolgd hebt en daar wordt dan ook vermeld welke lessen je
nog meer kan doen die hier gelijkwaardig aan zijn.
Omdat de layout niet overal tot in detail is beschreven heeft PB zelf allerlei keuzes moeten maken,
hier kan dan weer kritiek op komen. Het lijkt het handigste om nu verder te kijken hoe het eruit ziet en
eventueel commentaar te verzamelen en op een gegeven moment weer een aantal veranderingen
tegelijk in te voeren voor een nieuwe versie.

6. stand van zaken verschillende fases
3) Functioneel ontwerp studiecoach
Dit gedeelte moet verder worden ingevuld
Er is discussie over waar een vraag kan staan als een student een zelfde soort les nog eens wil
hebben, het zou na het commentaar gevraagd kunnen worden of in het history overzicht, bij de vraag
welke les hier op volgt, dit laatste lijkt het beste.
De queries die hiervoor nodig zijn om dit uit te zoeken stuurt SE op naar MA zodat dit ook in het
functioneel ontwerp kan worden opgenomen.

4) Technische realisatie studiecoach
Dit Is besproken onder punt 5

6a. SLI
Rotterdam heeft het getekend, Nijmegen en Utrechte moeten het nog laten tekenen.

6b. Koppeling
Het is belangrijk dat dit voor juli tot stand is gebracht, in juni moet een en ander getest worden, zodat
in LRS nog de juiste verbindingen kunnen worden gemaakt.
In Utrecht is de verbinding vanuit webct nog steeds niet gerealizeerd door het niet beschikbaar zijn
van de enige persoon die dit kan uitvoeren, MQ wordt dringend verzocht maximale druk uit te oefenen
om dit toch uitgevoerd te krijgen.
In Nijmegen moet de rich URL nog worden ingevoerd voor een rechtstreekse koppeling vanuit
blackboard. PVR geeft de juiste instructies zoals die op de Scale site (downloads, building blocks rich
url) staan door aan de systeembeheerder.

6c. Kwaliteits controle van het klasseren
PVR vraagt zich af hoe de kwaliteit van het klasseren kan worden gewaarborgd. Er is een instructie te
zien bij het logboek van de Scalesite genaamd: Mijn classificatie is af want…
Het zou wellicht handig zijn om dit nog een keer gezamenlijk te oefenen. PVR vraagt aan LO en KH
om nog eens naar de tekst te kijken. De instructie zou zodanig moeten zijn dat verschillende
klasseerders tot dezelfde classificatie komen. PVR vraagt MA hiervoor met voorstel te komen. Dit
voorstel moet dan door allen van commentaar worden voorzien. Eventueel zou er nog een onderzoek
aan gewijd kunnen worden. Verder moet het document bij de handleiding worden opgenomen.

7. Kennisdisseminatie
FD meldt dat het abstract bij het AMEE is afgewezen omdat hij ook al een ander abstract had
ingediend, hij dient het nu in bij het NVMO congres.
PVR meldt dat er in september op een ICT colloquium aandacht aan het Scale project wordt besteed.
Hij vraagt aan SE om iets over COO te vertellen.

8. Rondvraag
SE wil graag opmerkingen hebben over de NVMO site zoals die nu te bekijken is op
medischonderwijs.nl/nvmo
PVR vraagt of de interface voor de administrator ook in een nieuw jasje komt. Nee, dat is nu niet de
bedoeling.
PB meldt dat per 22 mei de nieuwe servers worden ingericht, er wordt eerst een heel
schaduwsysteem opgebouwd, het is de bedoeling dat na de vakantie deze in gebruik worden
genomen.
Afspraak over volgende data:
21/6/6 in Nijmegen blijft, het lukt niet dit te veranderen
30/8/6 bijeenkomst in Utrecht
6/10/6 bijeenkomst in Leiden
De 6e voortgangsrapportage moet door Utrecht worden uitgevoerd

9. Sluiting
De vergadering wordt om 12.30 gesloten

Actiepunten
Actiepunt
20051215_01

Door
PVR,PB,
MQ

20051215_06

SE, PB

20060120_01
20060120_02
20060120_03
20060303_06
20060303_08
20060120_20
20060412_03
20060412_12
20060412_14

PvR
MQ
PB,MQ
DW
PVR
AdM
DW
MA
PVR, MQ

20060517_01
20060517_02
20060517_03

MQ,SV
PB
PB

20060517_04
20060517_05
20060517_06
20060517_07
20060517_08
20060517_09

MD
SE
MA
MQ
PVR
PVR

Omschrijving
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).
Checken waarom mail niet binnenkomt over het gebruik van de
lessen in LRS.Net.
opmerkingen over notulen 15-12-5 naar MQ
stuurt def notulen 15-12-5 naar SE
navragen onderwijsdirecteur afspraken over uitwisselen van COO
Opsturen van flyer naar Lausanne
Evaluatie voorstel voor vakantie klaar
Rapport over beveiliging
Logo´s naar PMB sturen
Aanmeldformulier administrator
SLI laten ondertekenen, terugsturen naar PMB
Opsturen van content van ET naar Leiden
Zorgdragen voor omzetting van ET naar een niet authorware versie
Zoekt uit of medischonderwijs ook als email adres kan worden
gebruikt
Rondsturen van advertentievoorstel
Source code naar MA en anderen sturen om queries te testen
Queries opnemen in FO
Druk maximaliseren op webct specialist
Blackboard systeembeheerder van instructies voor URL voorzien
Bijwerken Klasseerinstructie bespreken met MA, LO en KH

