Notulen SCALE 12 december 2006
Aanwezig
M. Alers (MA, notulen), P.M. Bloemendaal (PMB), M. Doets (MD), S. Eggermont (SE), ,
A.J.M. de Man (AdM), P. de Vries Robbé (PVR, voorzitter), M. Quaak (MQ)

Afwezig
F. Diepmaat (FD), V. Langeveld (VL), S. Verdoes (SV)

1. Opening / mededelingen
De vergadering wordt om 11.15 geopend.
Allen zullen aanwezig zijn op het ICT Colloquium waarbij MedischOnderwijs.nl aan
geinteresseerden bij het UMC St Radboud wordt gepresenteerd. De presentaties van PB en
PVR worden in de vergadering voorbesproken. De RSS feed wordt toegelicht door PB in
internetexplorer 7.

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

Opening / Mededelingen
Vaststellen definitieve agenda
Notulen vergadering 21 november 2006 en Actiepunten
Stand van zaken verschillende fases
Rapportage
ICT Colloquium Nijmegen
Rondvraag / Sluiting

3. Notulen vergadering 21 november 2006 en Actiepunten
Notulen worden goedgekeurd.
Agendapunt ADM (20060803_02) Eenerlaatste zin verwijderen; is onduidelijk.
Tekstueel op pagina 2 Evaluatie 5 regels van onderen PVR “dat” i.p.v. “de” en in laatste regel
“moet je”, “je” verwijderen.
Actiepunten
Actiepunt
20060120_20
20061010_03

Door
AdM
MQ en
SD

20061010_09

SE

20061121_01

Allen

20061121_02

VL,
SV,
MD
MA

20061121_03

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 -> 21/11: 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 -> 12/12: Alle
lessen zijn zoveel mogelijk van plaatjes voorzien.
Technische documentatie authorware en encryptie nogmaals naar
iedereen rondmailen.-> blijft staan voor authorware documentatie;
die komt op het web.
Iedereen zend ideeen voor lessen in promotie lesgroep. SE maakt
deze les aan. -> lesgroep id 70 en heet Demo lesgroep; die geeft
de lessen weer die eerder in een vergadering zijn vastgesteld.
IP adressen doorgeven om te onderscheiden in evaluatie gebruik
de locatie: thuis of op het instituut. -> Blijft staan voor SV en VL
Plan deelname MedischOnderwijs.nl zenden aan allen. ->done
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20061121_04

MD

Inbrengen Plan deelname MedischOnderwijs.nl in NVMO
werkgroep. -> zal dit in januari doen.

4. Stand van zaken verschillende fases
Fase 2 Inventariseren en klasseren van COO materiaal
Utrecht zal nog een aantal lessen verder klasseren
Fase 6 Inbedding in het onderwijs
Hierover komt rapportage in de eindrapportage. Voorstel PB dat alle faculteiten dit
beschrijven en dit jaar sturen naar SE.
In Utrecht is er onderzoek per blok welke lessen beschikbaar zijn; besproken met coördinator
en geshowd. Project loopt wat dat betreft door. SCALE project is afgelopen maar gebruik
MedischOnderwijs.nl komt nu. MQ zal eind januari rapporteren.
PVR geeft aan dat in de docentinstructie bij invoer lessen open in new window aangevinkt
moet worden.
Fase 7 Promotie projectresultaten
Alle advertenties zijn verschenen. Die in Arts in Spe (pg 16. November jl.) is erg mooi
geworden. Je ziet de promotie terug in de aanmeldingen bij MedischOnderwijs.nl die stijgen.
Bij het UMC St Radboud is er de afgelopen weken gepromoot via internet en flyers aan
student en medewerker. Ook is er een aanvraag bij geneeskundestudent.nl gemailed.
Bij het Erasmus staat het in de SCANNER.
Hoe verder
Idee is om structureel bij nieuwe studenten promotie voor MedischOnderwijs.nl te plannen.
PVR brengt in of er posters kunnen worden gemaakt (70 euro per stuk, geplastificeerd), of
een placemat gemaakt voor specifieke diners (8 euro, geplastificeerd) of een muismat in de
computerzalen.
Voorstel PVR om van de NVMO-COO werkgroep een gebruikersgroep voor
MedischOnderwijs.nl te maken. In de Service Level Intention staat een contactpersoon per
instelling genoemd. Idee van PVR om van elke instelling met een administrator, een teacher
en een student een platform voor MedischOnderwijs.nl te vormen. Wellicht ook om door de
administrator een bijeenkomst te beleggen met de verschillende doelgroepen.
PB stelt voor een (symposium) congres te organiseren vanuit de NVMO-COO, met steun van
de NVMO (flyers, database/uitnodiging, diner), in Utrecht te organiseren. Bijvoorbeeld laten
zien hoe je vanuit BlackBoard naar een les kan gaan; in de vorm van een workshop. Ook
kunnen er verschillende varianten van lessen worden getoond; de games versus passieve
lessen. Wat er allemaal kan met COO tonen aan docenten. Wellicht in een soort COO“markt”. Doelgroep is de docent die COO in onderwijs wil incorporeren of verbeteren en voor
studenten (eindgebruikers). Met keywords deze doelgroep bereiken. PB werkt dit voorstel uit.
Fase 8 Evaluatie
IP adressen range moeten nog bekend worden. Utrecht en Nijmegen geven dit nog door.
Docenten onderzoek MESH door FD gerapporteerd. Pilot studenten uit Nijmegen wordt
opgenomen.
Er wordt een weddenschap op een goede fles wijn afgesloten op de explorer die het meest
gebruikt zal worden: PB voorspelt MSIE7 wordt 80%, MQ zegt 60%. Meting: december 2007.
Hoe verder
Statistieken zouden vanuit reportserver gemaild kunnen worden op reguliere basis
bijvoorbeeld 1x per maand. De vorm van die producten moet worden vastgesteld,
bijvoorbeeld gebruik per instelling, trend per instelling in vergelijk met trend in het algemeen.

5. Rapportages
In de eindrapportage wordt weergeven wat er gedaan is (een executive summary). Een
zelfstandig leesbaar stuk. In twee pagina’s vergelijk maken met Controlling Document en
vervolgens uitgebreider stuk met wat er nu mogelijk is en hoe het gebruikt wordt. Het
deelnameplan zal als bijlage worden toegevoegd. De grafieken vanuit de reportserver zullen
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1 januari worden toegevoegd. De opmerkingen uit de MidTerm Review worden meegenomen.
De kerndocumenten kunnen ook op de project website gepubliceerd worden waarheen
verwezen wordt vanuit de eindrapportage.
Verantwoordelijkheid voor eindrapportage ligt in Leiden. Financiële rapportages binnen op 1
maart 2007 ten behoeve van de finale accountantsverklaring. Eindrapportage wordt rond
begin februari 2007 rondgestuurd. Aanleveren voor 1 maart bij SURF.

6. Presentatie ICT colloquium
PVR en PB laten de lay-out voor hun presentatie zien.

7. Rondvraag / Sluiting
MD maakt upgrade voor Flyers met recente interface en mailt die aan SE voor publicatie op
de projectwebsite.

Actiepunten 12/12/2006
Actiepunt
20060120_20
20061010_09

Door
AdM
SE

20061121_02

VL,
SV,
MD

20061121_04

MD

20061212_01

Allen

20061212_02

PB

20061212_03

Allen

20061212_04

MQ,
PVR,
MD
MD

20061212_05

Omschrijving
Rapport over beveiliging, actiepunt blijft staan
Technische documentatie authorware en encryptie nogmaals naar
iedereen rondmailen.
-> blijft staan voor authorware documentatie; die komt op het web.
IP adressen doorgeven om te onderscheiden in evaluatie gebruik
de locatie: thuis of op het instituut.
-> MD heeft het doorgegeven. Blijft staan voor SV en VL (MA
vraagt dit).
Inbrengen Plan deelname MedischOnderwijs.nl in NVMO
werkgroep.
Fase 6 Inbedding in het onderwijs rapportage maken voor
eindrapportage en dit jaar zenden aan SE (MQ eind januari ‘07)
Werkt congres vanuit NVMO-COO over MedischOnderwijs.nl uit
Aanleveren stukken eindrapportage (inbedding, promotie,
evaluatie).
Financiële rapportages aan PB voor 1 maart 2007 ten behoeve
van de finale accountantsverklaring.
MD maakt upgrade voor Flyers met recente interface en mailt die
aan SE voor publicatie op de projectwebsite.
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