Notulen SCALE 21 november 2006
Aanwezig
M. Alers (MA, notulen), P.M. Bloemendaal (PMB), F. Diepmaat (FD), M. Doets (MD), S.
Eggermont (SE), V. Langeveld (VL 12.30 tot 14 uur), A.J.M. de Man (AdM), P. de Vries
Robbé (PVR, voorzitter), M. Quaak (MQ, vanaf 12 uur)

Afwezig
S. Verdoes (SV)

1. Opening / mededelingen
De vergadering wordt om 11.30 geopend, wegens vertragingen in het openbaar vervoer.
De opmerkingen uit de 6e voortgangsrapportage worden besproken. Besproken wordt ook dat
de 8e voortgangsrapportage niet nodig is.

2. Vaststellen definitieve agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening / Mededelingen
Vaststellen definitieve agenda
Notulen vergadering 10 oktober 2006 en Actiepunten
Evaluatie
Stand van zaken verschillende fases
Rapportage
Plan Deelname MedischOnderwijs.nl
Rondvraag / Sluiting

3. Notulen vergadering 10 oktober 2006 en Actiepunten
Notulen worden goedgekeurd.
Actiepunten
20060830_12

FD

20060120_20
20060803_02

AdM
AdM

20060803_09

deelp
roject
leider
s
SE

20061010_01
20061010_02

deelp
roject
leider
s

20061010_03

MQ
en

Onderzoek MeSH voor NVMO congres uitvoeren: AJM is op 2/3, SE
op 1/5, FD op ½, MQ is nog niet begonnen, MA gaat er a.s.
donderdag 5 docenten benaderen en volgende week nog 5.
Actiepunt blijft staan. -> allen ingezonden. Utrecht heeft niet
meegedaan. FD zal bij de evaluatie de gegevens presenteren.
Rapport over beveiliging -> actiepunt blijft staan
Contact opnemen UMCU L. Herlaar
-> bezwaar van hem vanuit Web CT dat referrer ceck niet sterk
genoeg is. En er zouden afspraken gemaak moeten worden over
welke incryptie gebruikt wordt. Risico voor misgaan. Enige winst is
aanmaken accounts (incryptie ene kant, decryptie andere kant). Er
volgt geen actie eruit. Actiepunt gaat van de lijst.
Financiele rapportage aan PB mailen voor 16 oktober -> voldaan

Aan mail van lrs over activatie van account toevoegen dat deze mail
mogelijk in de spam box terecht komt. -> checkt dit nog
Lokale accountant inschakelen voor het goedkeuren van de
financiele eindrapportage ->
PVR mee bezig, MD geeft accountant dat datum gereed zijn 1
februari 2007 moet zijn; half januari gegevens aan accountant
leveren. MQ heeft het ingezet.
Klasseren lessen in MeSH afronden. Lessen invoeren met
duidelijke beschrijving van alle metadata velden. Invoeren van
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SD

20061010_04

MD

20061010_05

SE

20061010_06

PMB

20061010_07

PVR

20061010_08

MQ

20061010_09

SE

20061010_10

MA

20061010_11

MD

20061010_12

MA

plaatjes bij alle lessen. Lessen inzetten via WebCT. Deze
verwachtingen doorspelen aan O. ten Cate
-> Alle KNO lessen zijn geklasserd en ook Gynaecologie lessen.
Metadata zijn zoveel mogelijk compleet gemaakt en lessen zijn van
plaatjes bij lessen zelf voorzien. Wens PB om elke les te voorzien
van verschillende plaatjes. MQ demonstreert een gynaecologie les
die vanuit WebCT linked naar MedischOnderwijs.nl
Uitwisselen van de trucs om in Blackboard MedischOnderwijs.nl te
promoten. MD maakt een document voor op de website -> voldaan
Technische documentatie van de service om te controleren of de
les wordt opgestart vanuit MedischOnderwijs.nl -> voldaan
toevoegen van ID van de les in Show details van gewone
gebruikers. -> voldaan
Gebruiksaanwijzing/handleiding schrijven voor het online zetten van
lessen door docenten in MedischOnderwijs.nl -> voldaan
Neemt contact op met de congresorganisatie van NVMO om
MedischOnderwijs.nl flyers in de congrestas te plaatsen. -> voldaan
Technische documentatie authorware en encryptie nogmaals naar
iedereen rondmailen. -> gebeurd nog
Onderzoeksvragen document naar SE sturen om aan te passen.->
voldaan
Flyer pdf documenten UK en NL naar SE mailen voor op de website
-> voldaan
overige bijlagen naar PMB voor op de website. -> voldaan

4. Evaluatie (Fase 8)
PB toont de evaluatie (via de SQL Server Reporting Services) tabellen en grafieken en laat
karakteristieken hierin zien:
• Account usage
• Accounts per institute
• Distinct lessons per month
• Distinct lessons per week
• New accounts per month
• Search terms
• Sessions per client per provider
• Sessions per day
• Sessions per hour
• Sessions per institute
• Sessions per lesson
• Sessions per month
• Sessions per week
• Sessions per year
• Students contact hours
• User agent types
• Browser wars
Hierop volgt discussie hoe sommige tabellen en grafieken verder weergegeven kunnen
worden.
IP adressen van deelnemende instellingen worden aan SE doorgegeven om zo locatie
gebruikers te kunnen zien; intern of thuis.
Er wordt op 1 januari 2007 een evaluatie gemaakt over 2005 en 2006 in een weergave: per
maand (en per jaar ?), aantal actieve accounts.
PVR geeft aan de het goed zou zijn als docenten deze gegevens zelf kunnen opvragen. Het
zou in Nijmegen interessant zijn om het basisgebruik van studenten die zelfstudie doen te
laten zien.
Opgemerkt moet worden dat je Show in Session moet je uitzetten bij een account waarmee je
test.
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5. Stand van zaken verschillende fases
Fase 7 Promotie resultaten
PB zal in Leiden een presentatie geven over MedischOnderwijs.nl in BlackBoard.
MD heeft volgende week presentatie in een ICT presentatie over MedischOnderwijs.nl
Er wordt een promotie lesgroep gemaakt. Allen zullen de lessonid die hiervoor gebruikt
kunnen worden aan SE mailen. In Nijmegen kan deze lesgroep in bijv. de democursus van
BlackBoard worden opgenomen of aan de blokcoördinatoren worden gemaild.

6. Rapportages
Als het project goed loopt hoeft een 8e Voortgangsrapportage niet. Er is niet gemeld vanuit
SURF dat het noodzakelijk is voor de voortgang.
De eindrapportage wordt gemaakt door Leiden (PB).
FD zal een notitie toevoegen over de resultaten uit het onderzoek MeSH uitgevoerd voor het
NVMO congres. Resultaten hierin zijn op drie onderwerpen:
1. Is MeSH geschikt als trefwoorden tool: 90 % kan worden teruggevonden.
2. Hoe is klassering gedaan? Dit bleek grotendeels niet volledig. Gemiddeld worden 7 termen
aan een les gekoppeld: dan 4 gekoppeld en 3 nog niet.
3. Niveau waarop het toegekend is: 75% goed, 20% hoger niveau en 5 % op gedetailleerder
niveau.

7. Plan Deelname MedischOnderwijs.nl
Als je start met MedischOnderwijs.nl zijn er voorbereidingen nodig om COO klaar te zetten.
Dit document is in Nijmegen opgesteld vanuit de eigen ervaring, waarbij geprobeerd is het
generiek te maken. Het document wordt verder bijgewerkt en MA zendt dit document aan MD
t.b.v. NVMO werkgroep.

8. Rondvraag / Sluiting
ICT colloquium SCALE in Nijmegen wordt door PVR met PB besproken.
In reactie op een mail wisseling waarin UMCU doorloggen van lessen in MedischOnderwijs.nl
bespreekt wordt een hand-out uitgedeeld waar staat hoe CIO UMC St Radboud lessen na het
volgen van de les, terugkomt in MedischOnderwijs.nl. De eindtijd moet hierin nog worden
toegevoegd.
MQ deelt mee dat KNO cases op MedischOnderwijs.nl van een wachtwoord worden voorzien.
De vergadering wordt om 16.00 gesloten
Volgende vergadering
12 december in Rotterdam 11.00 – 16.00 uur.

Actiepunten 21/11/2006
Actiepunt
20060120_20
20061010_03

Door
AdM
MQ en
SD

20061010_09

SE

Omschrijving
Rapport over beveiliging, actiepunt blijft staan
Klasseren lessen in MeSH afronden. Lessen invoeren met
duidelijke beschrijving van alle metadata velden. Invoeren van
plaatjes bij alle lessen. Lessen inzetten via WebCT. Deze
verwachtingen doorspelen aan O. ten Cate
-> Alle KNO lessen zijn geklasserd en ook Gynaecologie lessen.
Metadata zijn zoveel mogelijk compleet gemaakt en lessen zijn
van plaatjes bij lessen zelf voorzien. Wens PB om elke les te
voorzien van verschillende plaatjes. MQ demonstreert een
gynaecologie les die vanuit WebCT linked naar
MedischOnderwijs.nl
Technische documentatie authorware en encryptie nogmaals naar
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iedereen rondmailen.
20061121_01

Allen

20061121_02

VL,
SV,
MD
MA
MD

20061121_03
20061121_04

Iedereen zend ideeen voor lessen in promotie lesgroep. SE maakt
deze les aan.
IP adressen doorgeven om te onderscheiden in evaluatie gebruik
de locatie: thuis of op het instituut.
Plan deelname MedischOnderwijs.nl zenden aan allen.
Inbrengen Plan deelname MedischOnderwijs.nl in NVMO
werkgroep.
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