Notulen SCALE 30 augustus 2006, Utrecht

Aanwezig
M. Alers (MA) (notulen), P. Bloemendaal (PB), M. Doets (MD), S. Eggermont (SE ), A. de Man (AdM),
M. Quaak (MQ) (voorzitter), S. Verdoes (SV, afwezig 11-13.30 uur), P. de Vries Robbé (PVR)
Afwezig
F. Diepmaat (FD), V. Langeveld (VL)
1. Opening / Mededelingen
De vergadering wordt geopend om 10.30 uur, door PVR. Afwezig met bericht: FD.
PB en AdM hebben MedischOnderwijs.nl naar een nieuwe server verplaatst. Er waren geen
noemenswaardige problemen. Er is veel capaciteit voor extra gebruikers bijgekomen. Nu zijn er
twee servers: één voor het COO en één voor de applicatie (MedischOnderwijs.nl). Verwijzing
moet naar MedischOnderwijs.nl (en niet meer naar coo.lumc.nl).
De aanvraag van het PASTEL-project SURF (accreditatie postacademisch onderwijs) is
goedgekeurd. Mee doen Boerhaeve, Wenkenbach en Heijendaal en doelgroep zijn 80.000 artsen.
Verder is door VU en UMC St Radboud de SLI ondertekend.
Om 15 uur stopt deze meeting en is het symposium Virtual reality te Utrecht.
2. Vaststellen definitieve agenda
MQ zal de implementatie van SCALE te Utrecht bespreken bij 5.6 Imbedding Onderwijs.
3. Notulen 21 juni te Nijmegen
Notulen worden goedgekeurd.
4. Actiepunten
20051215_01 PVR neemt dit op met Rob v/d Laan. PB wilt demo geven aan NFU (Nederlandse
Federaties UMC’s). MQ benadert hiertoe dhr. Blijham (voorzitter Raad van Bestuur AZU, tevens
voorzitter NFU) (agendapunten: demo MedischOnderwijs.nl ,uitwisselen COO, lidmaatschap van
SURF)
20051215_06 Check 1 september a.s. of dit werkt. Waarschuwen als het niet werkt.
20060120_20 Kan nu gemaakt worden.
20060517_07 Vorige week is Web CT koppeling met LRS.Net volbracht. SV heeft getest dat het
werkt. Handleiding wordt naar Leiden gemailed. AdM neemt contact op met Lennart Herlaar om
beveiliging door te spreken.
20060621_04 Zie agenda 5.6
20060621_06 Er diagram is doorgestuurd
20060621_07 Done en op web gezet. Word vertaald in Engels en opgenomen in de user manual
Ad 20060621_09 Done. MD geeft alle partijen 100 flyers. Rest volgt, wellicht in rondgezonden pdf
die zelf wordt afgedrukt
Overige actiepunten zijn gedaan.
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5. Stand van zaken

2. Inventariseren en klasseren COO-materiaal
Utrecht zal rapporteren over de in te voeren en te klasseren dermatologielessen.
PVR stelt voor te definiëren wanneer we iets COO noemen (middels beslissingsanalyse). Dit kan
in de handleiding voor administrators staan. SE stelt kenmerken op waaraan programma’ s
moeten voldoen (MedischOnderwijs.nl is bedoeld voor..); in het Engels.
3. Functioneel Ontwerp Studiecoach
Discussie volgt over aangeleverd document (versie 10) over Studiecoach.
MA verwerkt opmerkingen en stuurt nieuwe versie.
4 Technische Realisatie Studiecoach
Op kleine veranderingen na, verwachten we geen veranderingen.
5. Integratie LRS met ICT infrastructuur
MQ verteld dat de link tussen Web CT en LRS.Net is gerealiseerd.
6. Inbedding in onderwijs
MQ bespreekt afrondingsplan van het SCALE project in Utrecht.
In Nijmegen zal op de website van de CIO een link naar SCALE worden opgenomen. Verder zal
gekeken worden om per onderwijsblok COO via SCALE te laten verlopen.
In twee jaar zouden er 5000 accounts bijkomen. Dit is een streven waar nog niet aan voldaan
wordt. In de courses in DLO kan een extra link naar MedischOnderwijs.nl worden opgenomen.
SE ontwerpt tekst zodat bij aanmaak nieuwe accounts users aangespoord worden om
universiteits e-mail account te gebruiken.
7. Promotie
Er worden in het najaar van 2006 veel advertenties geplaatst: Arts in Spe, NTVG, Medisch
Contact, Studenteneditie, NVMO.
Verder is er promotie via flyers op AMEE (Genua).
8. Evaluatie
Studenten OMB2 (onderzoeksstage) bij Medische Informatiekunde UMC St Radboud hebben
een eindverslag aangeleverd over SCALE. De structuur van het rapport (klasseren, gebruik,
accounts, lessen) spreekt aan. Hoofd- en subcategorieën met onderzoeksvragen (en filters) die
vervolgens geïmplementeerd worden op de server (report server) kan zorgen voor dynamische
evaluatie. De vragen zullen duidelijk geformuleerd worden door MA. PB zal verder uitzoeken hoe
de reportserver gebruikt wordt en hoe de evaluatie verder technisch tot stand wordt gebracht.
6. Kwartaalrapportage
De 7e voortgangsrapportage wordt door Nijmegen uitgevoerd. De conceptversie van de 7eVR zal
in de vergadering van 10/10 worden behandeld.
Alle deelprojectleiders zullen 16/10 de financiële rapportage aan PB zenden.
Overige actiepunten t.b.v. de concept 7e VR die voor 5/10 aan MA moeten worden gezonden zijn:
Fase 2 MQ zal rapporteren over de in te voeren en te klasseren dermatologielessen te Utrecht.
Fase 3 MA schrijft notitie over ontwikkelingen FO
Fase 4 PB beschrijft server wisseling van jl. en de nieuwe LRS.Net manual zal worden
opgenomen als bijlage (SE stuurt dit op)
Fase 5 MQ beschrijft gang van zaken rondom Web CT
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Fase 6 MQ beschrijft bijstelling begroting, PVR/MA beschrijven situatie UMCN, MD schrijft stukje
over de toegevoegde links in BB.
Fase 7 MD beschrijft flyers en advertenties (staatje als bijlage), SOL beschreven door PB en/of
MQ,
Fase 8 Hier wordt de evaluatie van OMB2 te UMCN toegevoegd, notitie MA over evaluatievragen
en er wordt een beschrijving toegevoegd van inventarisatie/werk t.a.v. evaluatie door PB
Knelpunten: als die er zijn worden ze beschreven
De 8e voortgangsrapportage wordt getrokken door Rotterdam (MD). De eindrapportage wordt
gemaakt door Leiden (PB).
7. Rondvraag
Als je niet bent ingelogd in MedischOnderwijs.nl kan je de gegevens van COO van NVMO zien. Ben je
wel ingelogd in MedischOnderwijs.nl, dan kan je dat deel van de COO van de NVMO draaien wat in
LRS.Net is ingevoerd.
FD zal gegevens uit zijn onderzoek naar Mesh termen 15 oktober aanleveren.
Afspraak over volgende data:
10/10/2006 Leiden (10.30-16)
21/11/2006 Nijmegen (11-16)
12/12/2006 Rotterdam (11-16)
8. Sluiting
De vergadering wordt om 15.00 gesloten
Actiepunten
Actiepunt
20051215_06

Door
allen

20060120_20

AdM

20060830_01
20060830_02
20060830_03

MQ
AdM
SE

20060830_04
20060830_05

MD
SE

20060830_06
20060830_07
20060830_08
20060830_09
20060830_10

MA
MA
PB
MD, PVR,
MQ
Allen

20060830_11

MA

Omschrijving
Checken waarom mail niet binnenkomt over het gebruik van de
lessen in LRS.Net.->
Check 1 september a.s. of dit werkt. Waarschuwen als het niet werkt.
Rapport over beveiliging->
Nu de server wisseling een feit is kan dit gemaakt worden.
Uitnodiging NFU regelen
Contact opnemen met UMCU L.Herlaar.
Wordt vertaald in Engels en opgenomen in de usermanual
Rondsturen .pdf van flyer MedischOnderwijs.nl
Stukje opnemen in manual Administrator welk COO in
MedischOnderwijs.nl kan worden opgenomen
Nieuwe versie FO voor vergadering 10/10
Mailt aan PB conceptnotitie onderzoeksvragen evaluatie
Werkt uit hoe eindevaluatie technisch vorm krijgt (eindevaluatie)
Financiele rapportage aan PB mailen voor 16 oktober 2006
Aanleveren rapportage t.b.v. concept 7eVR voor 5 oktober 2006 (zie
agendapunt 6).
Concept 7eVR aanleveren op 5 oktober 2006 t.b.v. vergadering 10/10
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