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1 Inleiding en samenvatting
De afdeling SOLO (Support voor Onderzoek, Laboratoria en Onderwijs) biedt (technische) ondersteuning aan
docenten en onderzoekers van de FSW op het gebied van onderwijs, onderzoek en laboratoria. Daarnaast zijn
bij de afdeling de taken belegd op het vlak van informatiemanagement. Voor u ligt het jaarverslag van 2017,
met een beschrijving van de activiteiten per expertisedomein en een vooruitblik naar projecten in 2018. Hierbij
een samenvatting van de meest opvallende ontwikkelingen:
Domein Onderwijssupport
ДДUniversiteitsbreed wordt de komende jaren binnen het onderwijsdomein ingezet op vernieuwingen
met een grote impact op het FSW onderwijs (met het project Harmonisatie Onderwijslogistiek als het
meest grootschalige verandertraject). Vanaf het academiejaar 2020-2021 gaan alle faculteiten werken
met Brightspace als vervanger van Blackboard. SOLO is de komende twee jaar nauw betrokken bij het
centraal aangestuurde implementatietraject en het begeleiden van FSW docenten bij de overgang en
herinrichting van hun digitale leeromgeving. Ook het nieuw opgestarte project Digitaal Toetsen vanuit
AZ (Academische Zaken) zal de komende jaren om capaciteit en kennisontwikkeling bij SOLO vragen om
facultaire toetspilots goed te kunnen begeleiden.
ДДVideo is als instructiemedium niet meer weg te denken uit het onderwijs. Daarbij zien we niet alleen
een groei in de inzet van video als instructiemedium (weblectures), maar ook als voorlichting- en
wervingsinstrument en als studiebegeleidingsinstrument. Deze trend wordt in 2018 voortgezet met
nieuwe modules rond studievaardigheden (ePOPcorner), ‘flipping the classroom’ initiatieven, onder
andere bij CA-OS, en het inrichten van een videoconferencing ruimte op de 1ste etage ten behoeve van
werving en onderwijs.
ДДSinds 2016 kunnen docenten bij FSW middels Grassroots projecten kleinschalige onderwijsinnovaties
ten behoeve van hun onderwijs ontwikkelen. Gezien het succes van deze bottom-up innovatievorm, is
besloten om dit in 2018 uit te breiden met een ‘Grass shoots’ projectsubsidie. Hiermee kunnen kleine
(succesvol gebleken) innovaties breder geïmplementeerd worden binnen een grotere cursus of door een
groter aantal docenten, als opstap naar een curriculumbrede innovatie. In juni 2018 worden hiervoor
de eerste projectvoorstellen verwacht. Dit type innovatie is erg geschikt om innovatieve ideeën en
creativiteit bij docenten te stimuleren, en kan een opstap betekenen naar grotere projecten of calls
vanuit de universiteit maar ook vanuit SURF of OCW, zoals Comeniusbeurzen.
Domein Onderzoekssupport
ДДOnderzoeksmethodes in het sociaal-wetenschappelijk domein worden in toenemende mate complexer
en vragen om hoogwaardige technische ondersteuning. Dit vereist voortdurend bijscholing en
kennisontwikkeling van SOLO onderzoekssupport. Binnen afzienbare termijn betekent dit ondermeer dat
de afdeling uitgebreid dient te worden met een programmeur in het domein van Virtual Reality, gezien
de opkomst van deze technologie in experimentele settings en van virtual reality exposure therapy in de
klinische praktijk.
ДДIn 2017 heeft de MRI scanner van het LIBC een uitgebreide upgrade ondergaan. SOLO is instrumenteel
geweest in de inrichting en support van de FSW-specifieke randapparatuur, zoals een eyetracker systeem.
De eerste pilots met multiband scannen zijn succesvol verlopen en bieden vanaf 2018 de mogelijkheid
om meerdere doorsnedes van de hersenen tegelijkertijd te maken, waardoor versnelde neurofunctionele
scans met hoge snelheid en hoge resolutie mogelijk worden.
ДДDe bij SOLO ontwikkelde state-of-the-art PhysioData Toolbox stelt onderzoekers in staat zelfstandig
fysiologische data te analyseren. De geplande toevoeging van analysemethodes zoals dyadische
synchronisatie biedt FSW onderzoekers nu een tool die binnen het sociale-wetenschappelijke
onderzoeksdomein nog redelijk uniek is, en ook in binnen- en buitenland op toenemende belangstelling
kan rekenen.
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ДДKwaliteitszorg van onderzoek en het creëren van een veilige en betrouwbare labomgeving is het
afgelopen jaar een belangrijk speerpunt geweest voor SOLO (met ondermeer het Handboek Protocollen
Bèta-medische faculteiten FSW als resultaat), en zal ook de komende jaren blijvend om aandacht
vragen. Het in werking treden van de AVG privacywetgeving in 2018 wordt daarbij een belangrijk
richtinggevend kader, naast het landelijk vastgestelde DSW (Discipline Overleg Sociale Wetenschappen)
protocol rond de ‘archivering van wetenschappelijk onderzoek voor Nederlandse Maatschappij- en
Gedragswetenschappen’ dat eveneens in 2018 in werking treedt.
ДДSinds eind 2017 kunnen FSW onderzoekers vanaf de FSW werkplek gebruik maken van het HPC (High
Performance Computing) rekencluster ‘Shark’ van het LUMC. Deze samenwerking tussen de Universiteit
en het LUMC op het terrein van grootschalige rekeninfrastructuur is de opmaat voor de realisatie van
een universiteitsbrede rekenfaciliteit die de komende jaren gerealiseerd zal worden in het nieuwe ISSC
datacenter.
ДДIn samenwerking met het ISSC zal ook in 2018 gewerkt blijven worden aan het realiseren van
betrouwbare onderzoeksvoorzieningen, en worden afspraken met betrekking tot te leveren
ondersteuning in het onderzoeksdomein vastgelegd in een DNO (Diensten Niveau Overeenkomst).
Tot slot: 2018 wordt ‘het jaar van de privacy’, met de in werking treding van de Europese privacy wet ‘AVG’
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) op 25 mei. De strengere eisen die deze wet stelt aan de
omgang met persoonsgegevens en de bijhorende documentatieplicht, hebben een aanzienlijke impact
op alle processen in onderwijs, bedrijfsvoering en onderzoek waarbij dit soort gegevens verzameld en/of
verwerkt worden. In veel gevallen zal dit ook vragen om nieuwe technische voorzieningen en organisatorische
aanpassingen. Om dit proces bij FSW goed te kunnen begeleiden en borgen wordt een informatiemanager met
expertise in dit domein aangesteld. Voor medewerkers en studenten is het belangrijk dat zij voorzien worden
van de juiste tools en handreikingen om de bewustwording te verhogen en om zich nieuwe werkwijzes eigen te
kunnen maken.
Patris van Boxel
Afdelingshoofd SOLO/Informatiemanager FSW
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2 Kerntaken afdeling
Het werkveld van SOLO (Support voor Onderzoek, Laboratoria en Onderwijs) omvat vier kerntaken:
Onderwijstechnologie (§2.1), Audiovisuele ondersteuning (§2.2), Onderzoeks- en labsupport (§2.3) en
Informatiemanagement (§2.4).

2.1 Onderwijstechnologie
SOLO zorgt ervoor dat de gebruikte onderwijstechnologie zo goed mogelijk aansluit bij actuele
onderwijsbehoeften en draagt bij aan onderwijsvernieuwing door middel van innovatieprojecten en het
begeleiden van docenten bij onderwijsinnovatie.
In het domein onderwijs werken Rosanne van den Berg (coördinator audiovisuele onderwijstechnologie),
Esther Bliek (beheerder onderwijstechnologie), Jesse Bruins (projectleider onderwijstechnologie), Lois
Smallenberg (medewerker onderwijstechnologie) en Romano Smulders (medewerker onderwijstechnologie).

2.1.1 Beheer en support onderwijstools
Medewerkers en studenten kunnen vijf dagen per week fysiek, telefonisch en per mail terecht bij SOLO
met onderwijstechnologie gerelateerde vragen over ondermeer Blackboard, Turnitin, Pitch2Peer, Kaltura,
weblectures en stemmen tijdens colleges. Vragen worden zoveel mogelijk beantwoord met een instructie over
hoe docenten de vraag zelf kunnen oplossen en indien van toepassing voorzien van (onderwijskundig) advies.
Er komen gemiddeld zes vragen per dag binnen via de mail, telefoon of aan de balie. Het merendeel van de
vragen kan ter plekke worden beantwoord en afgehandeld. Aanvullend worden er regelmatig beheersmatige
vraagstukken afgestemd met de faculteit, het ISSC of het bestuursbureau.
Daarnaast is het facultair functioneel beheer van Blackboard en de hieraan gekoppelde tools, Kaltura
(universitaire streaming video platform) en Mediasite (weblectures) belegd bij SOLO. Het functioneel beheer
is verantwoordelijk voor het afstemmen van de behoefte met het software aanbod. De coördinatoren
onderwijstechnologie vertegenwoordigen hiertoe de faculteit bij functioneel beheeroverleggen en geven
storingen/wensen voor verandering aan. Zij dragen zorg voor de organisatie en coördinatie van het facultaire
gebruik van de verschillende systemen, geven inhoudelijke ondersteuning en verzorgen informatievoorziening
zoals handleidingen en kennisclips.
Het beheer van de onderzoeksoftware Qualtrics is eind 2017 komen te vervallen; in verband met de aanschaf
van een campusbrede licentie is besloten het beheer bij de UBL te beleggen. Wel biedt de FSW ondersteuning
voor het surveysoftwarepakket Easion van Parantion (dit pakket kan gebruikt worden als alternatief voor
Qualtrics in de zeldzame – en onwenselijke – gevallen waar er met gevoelige persoonsgegevens gewerkt wordt
en pseudonimisering niet mogelijk is).
Tot slot is SOLO verantwoordelijk voor het inplannen van weblectures en het editen en aanleveren van de
weblecture content. Binnen het Pieter de la Courtgebouw zijn de drie grootste zalen (SC01, 1A20 en SA41)
voorzien van een vaste Mediasite recorder opstelling waarmee de colleges opgenomen kunnen worden.
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Voor weblecture aanvragen in de overige zalen binnen het gebouw wordt bij voldoende capaciteit en
beschikbaarheid de mobiele Mediasite recorder ingezet. Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van
het gebruik van de weblectures dienstverlening door de verschillende instituten in de studiejaren 2014-2015
t/m 2016-2017. Zoals af te lezen uit de tabel nemen het aantal weblecture opnames toe en is het instituut
Psychologie de grootste afnemer.
Tabel 1. Weblectures gebruik per instituut en collegejaar

Instituut
Psychologie

Politicologie
Pedagogische
Wetenschappen
Culturele Antropologie en
Ontwikkelingssociologie
Afrika Studie Centrum

2014-2015
2015-2016
2016-2017
39 vakken
55 vakken
67 vakken
enkele voorlichtingen enkele voorlichtingen enkele voorlichtingen
enkele lezingen
4 vakken
6 vakken
enkele voorlichtingen
enkele voorlichtingen
enkele lezingen
1 vak
enkele voorlichtingen enkele voorlichtingen
1 lezing
enkele lezingen
enkele lezingen
1 vak
1 vak

11 seminars

11 seminars

10 seminars

De belangrijkste support activiteiten in 2017:
ДДActieve rol in aanbestedingstraject nieuwe LMS (Learning Management Systeem). Het huidige LMS is
Blackboard
ДДKeuze voor campusbrede stemsoftware op initiatief van SOLO, met introductie Presenterswall en
uitfaseren TurningPoint en Mentimeter tot gevolg
ДДAanschaf Catchbox (gooibare, pluche microfoon) die in SC01 kan worden gebruikt om reacties uit de zaal
hoorbaar te maken
ДДUpgrade video editing software naar Adobe CC 2017
ДДHet begeleiden van de aanschaf van de voorleessoftware TextAid voor Fenestra studenten
ДДOndersteuning bij een webinar voor het online matching evenement van International Relations and
Organisations

Afbeelding 1. Catchbox
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»»Implementatietraject nieuw LMS tot september 2020
»»Advies en ondersteuning voor Easion survey voor onderzoek met een hoge dataclassificatie én hoge
herleidbaarheid
»»Uitbreiding functionaliteit Kaltura (automatische transcriptie, screencasting)
»»Introductie Office 365, het verkennen van de meerwaarde van het cloud gebaseerde Office pakket
voor onderwijs
»»Ondersteuning bij facultaire videoproducties voor online matching en online proefstuderen

2.1.2 Onderwijsadvisering
SOLO-onderwijstechnologie biedt advies aan docenten over onderwijsinnovatie met behulp van technologische
middelen. In navolging van de FSW online learning strategie en het universiteitsbrede ICTO programma, richt
het advies zich op het verbeteren van studiesucces door studenten actiever, vaker en regelmatiger te laten
studeren. Hiertoe worden onderwijskundige principes zoals Blended Learning en Flipping the Classroom
ingezet. Elke vraag wordt onderwijskundig benaderd: technologie is slechts het middel waarmee de innovatie
benaderd wordt en hoeft -indien dit een betere oplossing blijkt- niet altijd ingezet te worden. Elke vraag op
dit vlak wordt indien relevant voorzien van een advies dat bijdraagt aan het efficiënter laten studeren van
studenten. Naast het lopende advies zijn er ook een aantal adviseringstrajecten die zich over meerdere weken
verspreiden zoals advies over peer-assessment, digitaal (formatief) toetsen, het ontwikkelen van audiovisueel
materiaal, en het online begeleiden van werkgroepen.

2.1.3 Onderwijsontwikkeling
In aanvulling op de doorlopende helpdesk- en adviseringsactiviteiten, leidt SOLO projecten. De projecten
omvatten zowel opdrachten van buiten de afdeling (bijvoorbeeld voor het maken van kennisclips voor de
ePOPcorner) als initiatieven om innovatie teweeg te brengen in de faculteit (bijvoorbeeld de FSW Grassroots
subsidie of het automatiseren van de scriptieprocedures).
De belangrijkste projectactiviteiten in 2017:
ДДDe realisatie van vier online workshops studievaardigheden voor de ePOPcorner
ДДHet ondersteunen van Blended Learning en Flipping the Classroom projecten bij de instituten middels
workshops, adviezen en operationele ondersteuning
ДДDe realisatie van een serie instructievideo’s voor het gebruik van Tobii eyetrackers (zie §2.3.2 voor meer
informatie)
ДДHet uitvoeren van een pilot met veilig digitaal toetsen met de FSW onderwijs PC’s en een pilot met
digitaal nakijken met de software Ans. Beide pilots zijn gemengd geëvalueerd, in 2018 wordt er daarom
in afwachting van het nieuwe universiteitsbrede project rond digitaal toetsen geen nieuw facultair
project ondernomen
ДДEen pilot met het automatiseren van de scriptieprocedure in samenwerking met het OSC (Onderwijs
Service Centrum). Deze pilot is vroegtijdig beëindigd omdat het gekozen softwarepakket nog niet over de
juiste functionaliteit beschikt
ДДHet organiseren van de FSW Grassroots rondes waarbij
acht docententeams subsidie hebben gekregen voor hun
onderwijsinnovatie
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2018

Voor 2018 worden de volgende hoofdlijnen/ontwikkelingen verwacht:

>>

Afbeelding 2. ePOPcorner: Een kennisclip over het maken van een haalbare planning door Simone Keijsers

Voor 2018 worden de volgende hoofdlijnen/ontwikkelingen verwacht:

>>

»»Verdere uitvoering geven aan de FSW online learning strategie door het verder ontwikkelen van drie
online workshops voor de ePOPcorner
»»De realisatie van een video conference room t.b.v. internationalisering en de samenwerking met de
collega’s in Den Haag en collega’s van andere instellingen in het binnen- en buitenland
»»De voortzetting van het project m.b.t. het automatiseren van de scriptieprocedures
»»In aanvulling op de FSW Grassroots subsidie zullen er ook Grass shoots subsidies
ter waarde van maximaal €8.000,- toegekend kunnen worden. Waar Grassroots
experimenten die mogen mislukken financiert, biedt Grass shoots de mogelijkheid
om bewezen onderwijsvernieuwingen door te voeren in het onderwijs
»»Om activerend onderwijs beter te faciliteren wordt er een concept ALS (Active
Learning Space) voor de Sociale Wetenschappen ontwikkeld. In deze ruimtes komen
‘discussie’ en ‘doen’ centraal te staan in plaats van ‘college geven’
»»Participatie aan de universiteitsbrede introductie van digitaal toetsen, hiervoor wordt in het eerste
kwartaal van 2018 een voorstel ingediend bij de bestuurlijke gremia

2.1.4 Docentprofessionalisering
In het kader van docentprofessionalisering zijn er in 2017 vijftien eenmalige, en twee series workshops
gegeven over plagiaatdetectie, onderzoekstools, digitale en activerende werkvormen, presentatievaardigheden
(uitgevoerd door een externe docent) en valorisatie (uitgevoerd door de afdeling Communicatie).
Het workshopprogramma is opgesteld aan de hand van afgelopen workshop evaluaties waarin deelnemers
onderwerpen konden aandragen voor workshops. Daarnaast worden sommige jaarlijks verzorgd.
Gemiddeld namen er zes docenten deel aan de workshops. De gemiddelde beoordeling van de workshops was
een 7,9.
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De belangrijkste docentprofessionaliseringsactiviteiten in 2017:
ДДHet organiseren van de FSW workshops (7 tot 9 per semester)
ДДHet geven van training en advies op maat aan instituten of docenten
ДДOverdracht van de coördinatie van de workshops aan het faculteitsbureau
Na enkele jaren bij SOLO belegd te zijn geweest, is de visievorming en coördinatie met betrekking tot
workshops eind 2017 overgedragen aan het faculteitsbureau. SOLO zal nog wel invulling blijven geven aan
een aantal facultaire workshops. In het voorjaar geeft SOLO invulling aan de workshops over onderwijs met
video, het krijgen van een respons van het publiek, het ontwerpen van online peer feedback opdrachten en het
organiseren en beheren van online groepsopdrachten.

2.2 Audiovisuele ondersteuning
Voor de inzet van audiovisuele middelen in onderzoek en onderwijs werkt
SOLO nauw samen met het Universitair Facilitair Bedrijf (UFB). De AVondersteuner van het UFB werkt daartoe voltijds mee binnen het SOLO team.

2.2.1 AV-ondersteuning in onderwijszalen (UFB)
Het AV-storingsnummer (6536) is vijf dagen per
week van 9-17u bereikbaar voor gebruikers van de
onderwijszalen van de FSW voor het melden van
storingen. De storingen worden vervolgens per
telefonische instructie afgehandeld of ter plaatse
opgelost. Docenten kunnen op afspraak instructie
krijgen in een onderwijszaal, of deelnemen aan
de jaarlijks georganiseerde AV-instructie over
de bediening van audiovisuele apparatuur in
onderwijszalen. Buiten de vakantieperioden komen
er gemiddeld ruim twintig storingen per week
binnen.
Afbeelding 3. Storingsnummer in de onderwijszalen

De zomerperiode in 2017 is gebruikt om verschillende zalen te verhuizen en te upgraden. Ook is afgelopen
zomer de halfjaarlijkse onderhoudsbeurt weer geweest. Bij aanvang van het studiejaar 2017-2018 waren de
onderwijszalen in goed onderhouden conditie.
In 1A20 is een nieuwe weblecturecamera geplaatst. Deze beschikt over een automatische tracking functie die
de spreker herkent en blijft volgen.

2.2.2 AV-ondersteuning en advies (UFB-SOLO)
De AV-support geeft ondersteuning aan medewerkers en studenten over uiteenlopende AV-gerelateerde zaken.
Hieronder valt de uitleen van apparatuur als camera’s, webcams, microfoons, etc., alsmede uitleg over het
gebruik van deze apparatuur. Uitleg en ondersteuning wordt geboden bij een aantal softwarepakketten t.b.v.
het opnemen, bewerken, digitaliseren en delen van video- en audiomateriaal in de vorm van handleidingen,
individuele of klassikale uitleg en het beantwoorden van vragen. AV-support is verantwoordelijk voor de
aanschaf en het onderhoud van de AV-apparatuur.
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2.3 Onderzoeks- en Labsupport
SOLO faciliteert het onderzoek binnen de bèta-laboratoria van de faculteit en bèta-gerelateerd onderzoek op
locatie. Voor aanvang van het onderzoek kunnen onderzoekers bij SOLO terecht voor advies met betrekking
tot het opzetten van het onderzoek, de te gebruiken meetapparatuur en de optimale instellingen. SOLO biedt
ondersteuning bij het programmeren van E-Prime taken en ontwikkelt MATLAB scripts voor het bewerken
en analyseren van de gemeten fysiologische- en eyetrackdata. In overleg met de labcoördinatoren past de
labtechnicus de labs aan, zodat deze geschikt zijn voor het nieuwe onderzoek en worden acute storingen in
de labs verholpen. Daarnaast verzorgt de labtechnicus de bestellingen van de meetapparatuur, de leads en de
labdisposables. Ook wordt het onderzoek bij de fMRI scanner voor één dag per week ondersteund.
Tot slot worden beheersmatige vraagstukken afgestemd met de labcoördinatoren, de faculteit, het ISSC of het
bestuursbureau.
In het domein onderzoeks- en labsupport werken Evert Dekker (labtechnicus), Maureen Meekel
(onderzoekstechnicus), Elío Sjak-Shie (programmeur), Iris Spruit (programmeur, per 1 augustus 2017) en Nouri
Khalass (studentassistent, tot juni 2017).

2.3.1 Algemene ontwikkelingen m.b.t. kwaliteitszorg van onderzoek
Uitbreiding onderzoeksondersteuning
In de zomer van 2017 is een derde onderzoekstechnicus aangesteld, waardoor er ruimte is gekomen voor
het oppakken van meer multi-disciplinaire projecten, het verbeteren van de E-Prime ondersteuning en het
ontwikkelen van protocollen, handleidingen en instructievideo’s.
Labcoördinatorenoverleg
Sinds april 2017 is het voorzitterschap van het labcoördinatorenoverleg bij SOLO belegd. Tegelijkertijd heeft dit
overleg een nieuwe insteek gekregen. Het overleg vindt nu iedere twee maanden plaats (de laatste donderdag
van de oneven maanden) en heeft een meer open karakter gekregen, doordat er nu ook besproken wordt wat
er binnen de verschillende onderzoeksgroepen speelt en welke overlappen er zijn.
Bèta beleidscommissie
Vanuit SOLO nemen Patris van Boxel, en sinds 2017 Maureen Meekel deel aan het bèta beleidscommissie
overleg van de faculteit.
E-Prime ondersteuning
Sinds de zomer van 2017 is de E-Prime ondersteuning uitgebreid. Onderzoekers worden geholpen door het
geven van individuele E-Prime instructies, door het meedenken over een goede programmeerstructuur en het
helpen opsporen en verhelpen van programmeerfouten. Wordt de taak te ingewikkeld, dan kan deze ook door
SOLO geprogrammeerd worden.
9

Handboek protocollen bèta-medische faciliteiten FSW
De verbeterpunten met betrekking tot de veiligheid in de laboratoria, die tijdens een VGM (Veiligheid,
Gezondheid en Milieu) inventarisatie in 2017 aan het licht kwamen, zijn bekeken en de oplossingen zijn
uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een eerste versie van het “Handboek protocollen bèta-medische faciliteiten
FSW”. Dit document zal met voortschrijdende inzichten continue moeten worden geüpdatet en zal een plek
krijgen in de FSW research portal die in 2018 opgezet zal worden.

»»Handleidingen en protocollen zullen verder worden ontwikkeld en geïmplementeerd in het onderzoek
»»Er wordt in samenwerking met de facultaire afdeling communicatie en beleidsmedewerker
onderzoek een research portal ontwikkeld op de facultaire website, waarin facultaire informatie en
ondersteuningsmogelijkheden met betrekking tot de verschillende fases van de onderzoekscyclus te
vinden zullen zijn
»»Er zal samen met de ISSC een SLA (Service License Agreement) voor de FSW onderzoeksomgeving
worden opgesteld ter aanvulling op de standaard SLA

2018

Voor 2018 worden de volgende hoofdlijnen/ontwikkelingen verwacht:

>>

2.3.2 Projecten onderzoekssupport
Tobii Instructievideo’s
Onderzoek doen met eye-tracking is niet altijd even gemakkelijk. Daarom heeft SOLO een aantal
instructievideo’s gemaakt waarin de basis van onderzoek doen met een Tobii Eyetracker wordt uitgelegd. Deze
instructievideo’s zijn te vinden op Kaltura:
https://video.leidenuniv.nl/channel/channelid/75411521.
Voor 2018 worden de volgende hoofdlijnen/ontwikkelingen verwacht:
»»Het komende jaar zullen er Biopac instructievideo’s opgenomen worden

>>

Afbeelding 4 en 5. Screenshots uit de Tobii instructievideo’s

Software updates
In 2017 is Biopac AcqKnowledge ge-update naar versie 5.0.2 en Tobii Studio naar versie 3.4.8. Ook is er een
campuslicentie voor the Observer van Noldus aangekocht, waarmee observatievideo’s gescoord kunnen
worden. SOLO beschikt hiermee over 5 Full- en 5 Codeerlicenties.
Voor 2018 worden de volgende hoofdlijnen/ontwikkelingen verwacht:
»»In de zomer van 2018 zal E-Prime 3 worden aangeboden
»»Tobii sponsort dit jaar 30 licenties van Tobii Studio voor gebruik binnen het onderwijs
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>>

Baby looking timer
Voor AGP is er een baby looking timer taak in E-Prime gebouwd. Met deze taak kan de tijd worden opgenomen
dat een baby naar een bepaalde stimulus kijkt. De proefleider kan door middel van het indrukken van een knop
de kijktijd van de baby bijhouden. Met minimale aanwijzingen en minimale kennis van E-Prime kan door de
onderzoeker zelf de taak naar eigen wens aangepast worden.
E-Prime en eyetracking
Het afgelopen jaar zijn er verschillende E-Prime taken gebouwd waarin eyetracking geïntegreerd is (zowel
Tobii als EyeLink). Dit werd gedaan doordat de door eyetracker fabrikanten geleverde software om taken in te
bouwen vaak gelimiteerd en inflexibel is.
Voor 2018 worden de volgende hoofdlijnen/ontwikkelingen verwacht:

>>

»»Wanneer E-Prime gebruikt wordt in combinatie met Tobii eyetrackers, kan enkel de ruwe eyetrack data
verkregen worden. Deze data kan niet geopend of geanalyseerd worden met het door Tobii aangeleverde
analyseprogramma Tobii Studio. Daarom zullen er MATLAB scripts ontwikkeld worden waarmee de data
van zowel Tobii als EyeLink bewerkt en geanalyseerd wordt. Hierdoor zal de afhankelijkheid van de door
Tobii en EyeLink aangeleverde software verminderd worden terwijl de flexibiliteit en mogelijkheden
verhoogd worden
Privacy 1B02
In 1B02 staan 5 computers waarop specialistische software is geïnstalleerd voor het analyseren van
(fysiologische) data. Hier wordt ook gewerkt met gevoelige (video)data, waardoor het noodzakelijk was de
privacyregels in deze ruimte te verscherpen. Om deze reden zijn de volgende maatregelen getroffen:
1. De computers in deze ruimte kunnen nu gelocked worden, waardoor de gebruiker de computer tijdelijk
onbeheerd achter kan laten, zonder dat anderen bij de data op deze computer kunnen komen.
2. Er is blinderingsfolie aangebracht op de ramen om inkijk vanuit de gang te voorkomen.
3. Er zijn privacyfilters op de computerschermen geplaatst zodat enkel de persoon achter de
desbetreffende computer het scherm kan zien.
4. Er is besloten dat de ruimte op slot moet wanneer er niemand aanwezig is om te voorkomen dat
onbevoegden gebruik maken van de ruimte. Wanneer iemand gebruik wil maken van de ruimte kan er
een sleutel geleend worden, deze kan bij de SOLO-balie opgehaald worden.
PhysioData Toolbox
De PhysioDataToolbox, waarvan het eerste prototype in 2015 is verschenen, is in 2016 verder ontwikkeld
tot een volledig en geheel grafisch programma. In 2017 werd deze nog verder aangevuld met nieuwe
analysemodules en mogelijkheden.
Afbeelding 6.
Impressie van de in 2017 verschenen
versie (0.3) van de PhysioData Toolbox
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»»In 2018 zal de Toolbox nog verder worden aangevuld met nieuwe analysemethodes, onder meer
dyadische synchronisatie en nieuwe modules voor het analyseren van andere signalen zoals ademhaling.
Daarnaast wordt er gewerkt aan een citeerbare web portaal waar gebruikers de nieuwste versie van de
Toolbox en haar documentatie kunnen downloaden
LIBC Randapparatuur Ondersteuning
In de zomer van 2017 werd de MRI scanner van het LIBC geüpgraded, wat een gehele herinstallatie van alle
randapparatuur vereiste. De nieuwe opstelling bestaat uit een stimulus PC, een Eye-Tracker systeem, een audio
systeem en een fMRI PC scherm, allemaal geïntegreerd met elkaar en de scanner. Deze opstelling is in 2017
gebouwd en geheel gedocumenteerd, en alle oude apparatuur en overtollige kabels zijn verwijderd.

Afbeelding 7. Diagram van de nieuwe randapparatuur opstelling bij de LIBC MRI scanner

2.3.3 Projecten labsupport
Elektrische keuring labapparatuur
In het kader van de nieuwe lab veiligheidsrichtlijnen zullen met ingang van zomer 2018 alle lab apparatuur
jaarlijks getest worden op elektrische veiligheid. Deze keuring zal volgens de “Keuren medische apparatuur
NEN-EN-IEC 62353” norm gebeuren. Deze norm is strenger dan de NEN-3140 waarmee voorheen alle kleine
elektrische apparatuur werd getest.
Om te mogen keuren is lab technicus Evert Dekker in 2017 gecertificeerd om te keuren volgens de NEN-ENIEC-62353. Om de apparatuur te kunnen testen heeft SOLO een Secutest tester aangeschaft.
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2018

Voor 2018 worden de volgende ontwikkelingen verwacht:

>>

Labverbouwingen
Voor het project van dr. Arko Ghosh is labruimte SB27A verbouwd tot kooi van Faraday. Onder supervisie van
locatiemanager Giel Zwinkels en SOLO heeft Holland Shielding deze ruimte geheel elektrisch dicht gemaakt
zodat hier passieve EEG metingen kunnen worden verricht zonder dat elektrische storingen het delicate
hersensignaal kunnen verstoren.
Na het vertrek van het ambulatorium uit het Pieter de la Court gebouw in 2017 zijn de vrij gekomen ruimtes
verbouwd. GMN heeft een ruimte in gebruik genomen als aanvulling op hun bestaande labruimte. Vier ruimtes
zijn na een kleine verbouwing door Cognitieve Psychologie in gebruik genomen als onder andere meditatielab
en VR lab. De overige drie ruimtes zijn algemene labs geworden die door SOLO worden beheerd en door alle
onderzoeksgroepen zijn te gebruiken voor korte of wat langer lopende projecten
In de kelder zijn in zowel SB25A als SB08 drie nieuwe cubicles voor cognitieve psychologie gerealiseerd

Afbeelding 8. Algemeen lab

Afbeelding 9. Kooi van Faraday SB27A

Voor 2018 worden de volgende hoofdlijnen/ontwikkelingen verwacht:

>>

»»Labs SB37-39 zullen verbouwd worden. Dit betreft geen bouwkundige aanpassingen, maar een update
van de aanwezige AV en fysiologische apparatuur
»»De overige labs zullen stukje bij beetje
worden vernieuwd, opgeruimd en voorzien
van een likje verf
Raspberry Timecode en marker van
prototype naar product
De door SOLO ontwikkelde timecode- en
markergenerator voor de videolabs is van
prototype naar een volwaardig product
doorontwikkeld. Hiermee kunnen we in alle
observatielabs met video opname apparatuur een
tijdcode en/of E-Prime markers in de video opname
mixen. Op deze manier is het mogelijk om later in
zowel de opnames als de fysiologische data een
moment terug te vinden.

Afbeelding 10. Raspberry timecode- en markergenerator

Voor 2018 worden de volgende hoofdlijnen/ontwikkelingen verwacht:

>>

»»Het uitrollen van de markerhat in alle videolabs en verder ontwikkelen van de firmware met de
mogelijkheid om de counter te resetten en BlackMagic remote te starten
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Meetapparatuur
Het aantal onderzoeken waarbij meetapparatuur wordt ingezet, blijft stijgen. Ook in 2017 is er voor de
verschillende onderzoeksgroepen de nodige apparatuur aangeschaft die door labsupport wordt ondersteund.
Voordat wordt overgegaan tot de aankoop van apparatuur wordt door SOLO eerst onderzocht of de
meetapparatuur al in huis is en eventueel geleend kan worden van de andere onderzoekers. Daarnaast
heeft SOLO ook een eigen apparatuur uitleenpool. Deze uitleenpool is in 2017 uitgebreid met: 2x Tobii X3120 eyetracker, Biopac MP-160, BioNomadix EMG, BN-PPG, BN-RSPEC compleet met ademhalingsband,
decibelmeter, lux meter en 4 extra laptops.
Tabel 2. Door SOLO ondersteunde labapparatuur per kalenderjaar

Meetapparatuur
Fysiologie Biopac
Fysiologie VU-AMS
EEG Biosemi, EGI
Eyetrackers Tobii, Eyelink
Tobii Glasses

2006
2011
5
9
Niet ondersteund
2
4
0
3
-

2015
25
23
9
15
1

2017
30
27
10
25
3

NIRS/NeuroFeedBack

0

2

4

4

Stimulator

1

1

4

6

Bloeddruk

0

3

3

3

Datagloves

0

0

6

6

Bestellingen
In 2017 heeft SOLO 173 bestellingen geplaatst voor de onderzoeksgroepen c.q. SOLO zelf. Sinds de zomer
heeft de universiteit een nieuw bestelsysteem (“Het Bestelplein”) in gebruik genomen waar ook SOLO gebruik
van maakt. Met dit nieuwe systeem verloopt de administratieve afhandeling van de bestelling en de factuur
soepeler voor de financiële administratie. Doordat de bestelling nu vooraf goedgekeurd moet worden door de
budgethouder, kan dit soms echter wat vertraging geven in het bestelproces.

2.4 Informatiemanagement
Patris van Boxel (afdelingshoofd/informatiemanager) en
Raymond van Erkel (informatiemanager, per 1-1-2018)

2.4.1 PC’s van FSW medewerkers en studenten
In 2017 zijn ruim 300 medewerker- en studenten PC’s vervangen (afschrijving geschiedt over 4 jaar).

2.4.2 Facultaire software en werkplek software
Tot dusver ligt het licentiebeheer van facultaire software licenties nog deels bij het facultaire
informatiemanagement. Bij de FSW worden meer dan 500 software pakketten gebruikt. De grootste
kostenposten zijn licenties voor Noldus, MATLAB, E-Prime, Atlas.ti en Qualtrics. Deze worden met name
gefinancierd uit facultaire bètamiddelen.
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Voor 2018 worden de volgende hoofdlijnen/ontwikkelingen verwacht:

>>

»»Migratie van Office 2010 naar Office 2016 op de werkplekken (Q1 2018)
»»Uitrol van Windows 2010 (start Q2 2018)
»»Start centrale en facultaire pilots testen van functionaliteiten Office 365 (nog geen tijdspad voor uitrol
bekend)

2.4.3 Overgang naar Shark rekencluster (LUMC) en HPC faciliteiten Universiteit Leiden
In het laatste kwartaal van 2017 hebben alle FSW onderzoekers de overstap kunnen maken naar Shark
rekencluster bij het LUMC voor het uitvoeren van grootschalige rekenanalyses. In december heeft de
startbijeenkomst plaatsgevonden voor onderzoekers met een introductie in de werking van het cluster en
wijze van gebruikersondersteuning. De oorspronkelijke planning (eerste kwartaal 2017) is niet gehaald wegens
technische uitdagingen in het realiseren van een veilige VPN (Virtual Private Network) verbinding voor het
transport van grote datasets tussen de FSW en het LUMC.

2018

Voor 2018 worden de volgende hoofdlijnen/ontwikkelingen verwacht:

>>

»»ISSC project: Op dit moment is er nog geen directe koppeling tussen het Sharkcluster van het LUMC
en de research storage van de FSW. De wens is om deze functionaliteit in de eerste helft van 2018 te
realiseren. Hiertoe is een projectaanvraag ingediend bij het ISSC
»»Deelname FSW aan CFER (Computing Facility for Excellent Research) project: In 2016 heeft het
CvB (College van Bestuur) het besluit genomen zich te committeren aan de realisatie van een
universiteitsbrede HPC rekenfaciliteit, te realiseren in een nieuw te bouwen datacenter van het ISSC.
De FSW is één van de faculteiten die zich heeft gecommitteerd aan het dragen van een aandeel in de
support kosten van de CFER (op basis van werkelijk gebruik). In 2018 wordt gestart met fase 1 van het
project (verkenning, specificatie en besluitvorming). FSW onderzoekers zullen in deze fase betrokken
worden middels nog in te richten werkgroepen en de klankbordgroep van het project. Het LUMC treedt
ook op als partner in het project, waardoor huidige samenwerking niet conflicteert met de toekomstige
ontwikkelingen op dit terrein

2.4.4 Datamanagement
In september 2017 is de facultaire rapportage Implementatie Regeling Datamanagement aangeboden aan
het College van Bestuur. De vijf FSW instituten hebben hierbij een update verstrekt over beleidsmatige en
inhoudelijke ontwikkelingen met betrekking tot het implementeren van datamanagement.
In het najaar van 2017 heeft Psychologie een overeenkomst afgesloten met DANS (Data Archiving and
Networked Services) over het gebruik van Dataverse voor de opslag van datasets na publicatie. Psychologie
beoogt de inzet van datamanagers die binnen de secties verantwoordelijk zijn voor het correct opslaan van de
sets in Dataverse. Voor toegang tot Dataverse is een koppeling via SURF conext gerealiseerd.
In samenwerking met het ISSC is in 2017 bij Pedagogiek een succesvolle pilot uitgevoerd (‘ICT-Selfservice’)
waarbij onderzoekers zelf het rechtenbeheer op de mappenstructuur van de J:/schijf uit kunnen voeren. Deze
pilot is ontstaan uit de noodzaak om bij het project ‘Samen Uniek’ in het kader van het datamanagement plan
de bijhorende rechten van verschillende leden van de projectgroep op netwerkfolders als onderzoeker zelf
fijnmaziger en sneller in te kunnen stellen.
Voor 2018 worden de volgende hoofdlijnen/ontwikkelingen verwacht:

>>

»»Verdere uitrol van de ICT-Self service functionaliteit binnen de FSW rond het uitdelen van rechten op
mappen
»»In gebruikname landelijk (DSW) protocol ‘Richtlijn archivering wetenschappelijk onderzoek voor
Nederlandse faculteiten Maatschappij- en Gedragswetenschappen’ door o.a. het instituut Psychologie
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»»Centrale Programma Datamanagement: in 2017 is de voortgang binnen het centrale datamanagement
programma gestagneerd wegens gebrek aan capaciteit binnen de UBL en het ISSC. Voor 2018 zijn
inmiddels middelen toegezegd door het CvB, waarmee projecten rond oa. tooling en (goedkopere) bulk
storage in gang kunnen worden gezet en de ondersteuning van onderzoekers door het Centre for Digitale
Scholarship (UBL) kan worden uitgebreid
»»Aanscherping (facultaire) richtlijnen m.b.t de opslag, bewaartermijnen en vernietiging van biosamples

2.4.5 Privacywetgeving
Op 25 mei 2018 wordt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat
betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming
persoonsgegevens komt daarmee te vervallen. De AVG vereist dat Universiteit Leiden een aantal maatregelen
neemt op het vlak van werkwijzes, procedures en informatiebeveiliging in de domeinen onderwijs, onderzoek
en bedrijfsvoering. Ook dienen nieuwe protocollen ingericht te worden
waarmee betrokkenen hun nieuwe rechten kunnen uitoefenen (het
recht op vergetelheid en het recht op dataportabiliteit). Op 1 januari
2018 gaat het centrale Programma rond de implementatie van de
AVG van start waarmee richtlijnen en procedures worden ingericht of
aangescherpt. Ook de FSW heeft de verantwoordelijkheid om binnen de
eigen facultaire administratieve processen in onderwijs, HR, financiën,
communicatie en voorlichting, en binnen het onderzoek, passende
organisatorische en technische maatregelen te treffen om aan de AVG
te voldoen.

»»Aansluiting bij en uitvoering van richtlijnen en procedures die binnen het Leidse centrale programma
implementatie AVG worden ontwikkeld
»»Opstellen en uitvoeren facultair uitvoeringsplan AVG met als hoofdpunten:
»»Inventariseren van verwerkingen van persoonsgegevens, risico’s en vaststellen van (te nemen) 		
maatregelen bij facultaire instituten, onderzoeksgroepen en afdelingen (voor zover niet meegenomen
in het universitaire programma)
»»Creëren van bewustwording en sturen op gedrag van medewerkers en onderzoekers in kader van AVG
(aansluitend op universitaire bewustwordingsactiviteiten)
»»Opstellen van richtlijnen voor het gebruik van Qualtrics (i.s.m. )
»»Afsluiten van bewerkersovereenkomsten voor facultaire software tools
»»Afstemming met ethische commissies over AVG als bijkomend beoordelings- en toetsingskader
»»Inrichting werkprocessen en procedures voor LUBEC/Ambulatorium
»»Inrichten van meldpunt voor vragen van FSW medewerkers over AVG

2.4.6 Datalekken en security
In geval van een datalek dient hiervan melding gedaan te worden door betrokkene aan het ISSC. De facultaire
informatiemanager voert vervolgens nader onderzoek uit naar oorzaak, aard, omvang en mogelijke impact
van het datalek en escaleert indien nodig naar het Bestuursbureau. Het Bestuursbureau neemt het definitieve
besluit tot melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
In 2017 zijn bij de FSW zes datalekken vastgesteld. In vijf gevallen betrof het ransomware (waarbij bestanden
op de PC versleuteld werden en om ‘losgeld’ werd gevraagd), één geval betrof een verloren/gestolen
laptop. Getroffenen waren zowel onderzoekers, medewerkers en studenten. Drie van de vijf gevallen betrof
een ransomware besmetting in februari 2017 waarbij universiteitsbreed 30-40 besmettingen hebben
plaatsgevonden.
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Voor 2018 worden de volgende hoofdlijnen/ontwikkelingen verwacht:

>>

Voor 2018 worden de volgende hoofdlijnen/ontwikkelingen verwacht:

>>

»»Centrale bewustwordingscampagne/informeren van medewerkers over mogelijkheden voor ‘veilig
digitaal werken’
»»Uitrol van technische tooling in kader van AVG compliancy (encryptie software, trusted third
party/pseudonimisatiedienst,…). Wensen en eisen worden vastgesteld in het centrale programma
implementatie AVG en nieuw op te starten programma Security
»»In oktober 2018 neemt de Universiteit Leiden deel aan de grootschalige cybercrisisoefening OZON die
georganiseerd wordt door SURF. Het hoofddoel van deze oefening is het vergroten van de weerbaarheid
van de instelling in een cybercrisissituatie. Hiervoor wordt de paraatheid op alle lagen in de organisatie
op operationeel en technisch niveau getest. De FSW informatiemanagers zijn gevraagd hierbij als
waarnemer op te treden

2.4.7 Informatiebeleid en -planning
In 2017 is de universitaire ICT-Strategie 2018-2021 opgesteld en zijn de ambities uit de ICT-strategie besproken
in het CvB. In 2018 wordt voor de FSW een meerjarig informatiebeleidsplan opgesteld waarin behalve de ICTStrategie ook de universitaire onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity, het ICTO-programmaplan 2017-2020,
het facultair beleidsplan 2016-2020 en het facultair uitvoeringsplan 2018 worden verwerkt. Aanvullend wordt
de ICT/veranderingsbehoefte van de instituten geïnventariseerd. De ambities, vragen en problemen worden
vertaald naar businesscases en projectvoorstellen voor mogelijke ICT-oplossingen. De beoogde ICT-oplossingen
worden getoetst aan kaders, architectuur en beleid (o.a. securitybeleid en privacybeleid). Onderdeel van het
informatiebeleidsplan is een meerjarenbegroting. Een deel van het ICT-budget en de capaciteit in 2018 wordt
gereserveerd voor het planmatig uitvoeren van maatregelen in het kader van de AVG.
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3 Formatie en communicatie van de afdeling SOLO
3.1 Formatie afdeling
In 2017 is een nieuwe programmeur (Iris Spruit) in dienst getreden bij onderzoekssupport. Per 1-1-2018 treedt
een tweede informatiemanager in dienst (Raymond van Erkel).
Tabel 3. Kerntaken afdeling in FTE’s

Personele omvang SOLO
Onderwijssupport

FTE
2,4

Onderzoekssupport

4,0

Informatiemanagement

1,2
0,4-0,6 (variabel)

Studentassistenten

0,4

Afdelingshoofd

3.2 Communicatie en kennisdisseminatie
Sinds april 2015 wordt, met uitzondering van de zomervakantie, elke zes weken de SOLO nieuwsbrief verstuurd
naar onderwijsgevenden binnen de FSW en andere geïnteresseerden. In december 2017 stond de editieteller
reeds op 24. Het afgelopen jaar hebben zich 6 personen aangemeld en 5 personen afgemeld. De nieuwsbrief
wordt voornamelijk gebruikt om mededelingen te doen en tips over beschikbare tools te geven.
Tabel 4. SOLO-nieuwsbrief in getallen

2015

Aantal
verschenen
edities
6

Gemiddeld
aantal
ontvangers
952

Aanmeldingen
voor
nieuwsbrief
16

Afmeldingen
voor
nieuwsbrief
2

2016

9

984

7

3

2017

9

997

6

5

Jaar

Het aantal aanmeldingen voor bijeenkomsten en het aantal vragen naar software die in de nieuwsbrief worden
gepromoot, neemt na het versturen van de nieuwsbrief steeds zichtbaar toe.

»»In januari wordt een bureaukalender uitgebracht voor alle medewerkers die aan de FSW verbonden zijn.
In deze kalender wordt iedere maand ingegaan op een dienst die SOLO levert
»»Er wordt gezocht naar een nieuwe tool om de afdelingsnieuwsbrief mee te verzenden
»»Hoewel de coördinatie en organisatie van de facultaire workshops niet meer vanuit SOLO wordt gedaan,
zullen er wel workshops worden gegeven door leden uit het SOLO-team
»»In het najaar zal een facultaire onderwijsdag plaatsvinden, waarbij de resultaten van Grassroots- en
shoots projecten en overige innovatieprojecten gepresenteerd kunnen worden
»»In samenwerking met P&O zal structureel een facultaire introductiebijeenkomst voor nieuwe
medewerkers worden aangeboden waarin de facultaire dienstverlening en werkwijze wordt toegelicht
»»In samenwerking met de communicatie-afdeling zal worden gekeken naar manieren om medewerkers
en studenten aan de FSW zo goed mogelijk voor te bereiden op de naderende aangescherpte
privacywetgeving
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In 2018 worden de volgende hoofdlijnen/ontwikkelingen verwacht:

>>

Bijlage 1
Deelname SOLO aan facultaire en centrale
			overlegorganen (2018)
ДДBèta beleidscommissie (FSW)
ДДLabcoördinatorenoverleg (FSW)
ДДBeleidsoverleg facultaire afdelingshoofden (FSW)
ДДICT Adviescommissie (FSW)
ДДPlatform Informatiemanagement (Bestuursburau)
ДДKlankbordgroep Datamanagement (Bestuursbureau)
ДДICTO coördinatorenoverleg (AZ)
ДДICTO Programma Commissie (AZ)
ДДWebcoördinatorenoverleg (UBL)
ДДCAB Converis (UBL)
ДДCAB Sharepoint
»»CAB Blackboard (SOZ)
ДДBlackboardcoördinatorenoverleg (SOZ)
ДДGebruikersoverleg werkplekdiensten (ISSC)
»»Stuurgroep LMS (SOZ/AZ)
»»Projectgroep LMS (SOZ/AZ)
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Notities

Dit jaarverslag is samengesteld door: Elío Sjak-Shie, Esther Bliek, Evert Dekker, Iris Spruit, Jesse Bruins,
Lois Smallenberg, Maureen Meekel, Patris van Boxel, Romano Smulders, Rosanne van den Berg, Tom Stapper
Vormgeving: Esther Bliek

20

