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ДДCAB Sharepoint
ДДCAB Blackboard (SOZ)
ДДBlackboardcoördinatorenoverleg (SOZ)
ДДGebruikersoverleg werkplekdiensten (ISSC)
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»»Stuurgroep Leiden Research Support
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De afdeling SOLO (Support voor Onderzoek, Laboratoria en Onderwijs) biedt (technische) ondersteuning aan
docenten en onderzoekers van de FSW op de terreinen onderwijs, onderzoek en laboratoria. Daarnaast zijn bij
de afdeling de taken belegd op het vlak van informatiemanagement. Voor u ligt het jaarverslag van 2018 en
wordt vooruitgeblikt naar de voornaamste ontwikkelingen per domein in 2019.

In 2018 heeft de inwerking treding van de AVG en het creëeren van bewustwording
hierover bij medewerkers centraal gestaan in veel van de werkzaamheden van SOLO. De
privacywetgeving heeft brede gevolgen voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering en
het borgen van maatregelen en werkwijzes om de privacy van studenten, medewerkers en
proefpersonen te waarborgen zal ook in 2019 een voortdurend proces zijn.
Het is positief om vast te kunnen stellen dat steeds meer medewerkers de weg naar SOLO
weten te vinden als het gaat om verkrijgen van advisering op dit terrein of het signaleren
van verbeterpunten in de eigen werkomgeving.

In 2018 zijn ook de voorbereidingen gestart voor de universiteitsbrede overgang
van Blackboard naar Brightspace per collegejaar 2020/2021. SOLO coördineert de
implementatie hiervan bij FSW en zal in het collegejaar 2019/2020 twee facultaire
pilots begeleiden die dan reeds van start zullen gaan met Brightspace: bij het eerste
bachelorjaar van CA-OS en het Honours onderwijs. Over de voortgang en ervaringen zal
SOLO vanaf 2019 regelmatig gaan communiceren aan diverse doelgroepen.

Het afgelopen jaar laat - zoals voorgaande jaren - een groei
zien in het aantal weblectures, en is met name bij Politieke
Wetenschap een nieuwe ontwikkeling. Deze toename
betekent voor SOLO dat er bijkomende personele capaciteit
nodig is voor het bewerken en plaatsen van materiaal. Hier
worden veelal studentassistenten voor ingezet.

Grassroots blijft een innovatiemethode die FSW docenten aanspreekt. Ook in
2018 zijn weer een reeks projecten gestart waarin middels de inzet van flipped
classroom, kennisclips en VR, vaardigheden- en kennisverwerving bij studenten
wordt gestimuleerd en ondersteund. In 2019 wordt dit wederom
gecontinueerd met twee calls voor projectideeën.
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Ook het domein van onderzoeks- en labondersteuning blijft voortdurend
in beweging met groei in (externe) labruimtes en een aanzienlijk arsenaal
in 2018 aan complexe programmeer- en analyseopdrachten. In 2018 is
(in samenwerking met de FSW locatiemanager) veel aandacht uitgegaan
naar de inrichting van nieuwe labs in het Level gebouw. In het voorjaar
van 2019 zullen deze operationeel zijn. Op pagina 15 wordt een overzicht
gegeven van overige labverbouwingen en – aanpassingen. Wat het
beheer door SOLO van meetapparatuur betreft, is met name een groei in
eyetracker apparatuur en VR brillen vast stellen. De toenemende inzet van
VR als onderzoekssetting bij diverse onderzoeksgroepen vereist van SOLO
dat expertise op dit domein blijft verder ontwikkelen en hier momenteel
capaciteitsuitbreiding op zoekt.
Het paradepaardje van de onderzoeksondersteuning bij SOLO blijft
de PhysioDataToolbox (https://physiodatatoolbox.leidenuniv.nl/) voor
het visualiseren, segmenteren en analyseren van fysiologische data. In 2018 zijn de
mogelijkheden hiervan voor onder meer het meten van intra-participant synchronie mee
door SOLO gepresenteerd bij de universiteit van Princeton, en hier zijn we uiteraard erg
trots op. Ook in 2019 wordt de toolbox verder (door)ontwikkeld, opdat onderzoekers hun
analyses zo efficiënt, accuraat en gebruiksvriendelijk mogelijk kunnen uitvoeren.

Voor overige activiteiten en ontwikkelingen waarbij SOLO betrokken is, verwijs ik u door naar dit verslag.
Veel leesplezier!
Patris van Boxel
Afdelingshoofd SOLO/Informatiemanager FSW
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Romano Smulders
Michel Sjollema

In Q3 en Q4 had SOLO een projectmedewerker Active Learning Spaces in
dienst (Hieke Post). In Q4 werd onderzoekssupport tijdelijk versterkt met
een door GMN-gefinancierde studentassistent (Jonathan Pilgram).

waarvan detachering aan project implementatie Brightspace

Onderzoekssupport
waarvan detachering aan LIBC scanner

Informatiemanagement
Afdelingshoofd

Lois Smallenberg

Hieke Post
Maureen Meekel

Per januari 2018 is een nieuwe informatiemanager (Raymond van Erkel)
in dienst getreden.

Personele omvang SOLO
Onderwijssupport

Studentassistenten

Evert Dekker

Jesse Bruins
Jonathan Pilgram

Esther Bliek
Elío Sjak-Shie
Raymond van Erkel

Rosanne van den Berg
Patris van Boxel

Iris Spruit

Het werkveld van SOLO (Support voor Onderzoek, Laboratoria en Onderwijs) is zowel breed als erg specifiek.
Hierom bestaat het team voornamelijk uit specialisten en experts in verschillende werkgebieden. In veel
van de taken en verantwoordelijkheden die bij de afdeling belegd zijn, is er te spreken over raakvlak en in
sommige gevallen ook over overlap tussen deze werkgebieden. SOLO is grofweg op te delen in vier kerntaken:
Onderwijstechnologie (§2.1), Audiovisuele ondersteuning (§2.2), Onderzoeks- en labsupport (§2.3) en
Informatiemanagement (§2.4).

FTE
2,4
0,2
3,8
0,2
1,2
0,4-0,8 (variabel)
0,4
Tabel 1. Kerntaken afdeling in FTE’s
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2.1

Onderwijste

chnologie

SOLO ondersteunt onderwijstechnologieën die zo goed mogelijk aansluiten bij actuele onderwijsbehoeften
en draagt bij aan onderwijsvernieuwing door middel van innovatieprojecten en het adviseren en begeleiden
van docenten bij onderwijsinnovatie. SOLO zet zich in voor de realisatie van de onderwijsvisie Learning@
LeidenUniversity middels het geven van workshops, adviezen en operationele ondersteuning en zoekt daarin
aansluiting bij het onderwijsbeleidsplan van de faculteit.
In het domein onderwijs werken Rosanne van den Berg (coördinator audiovisuele onderwijstechnologie),
Esther Bliek (beheerder onderwijstechnologie en communicatiemedewerker), Jesse Bruins (projectleider
onderwijstechnologie t/m 31-12-2018), Hieke Post (projectmedewerker Active Learning Spaces (juni
t/m december 2018), Lois Smallenberg (studentassistent onderwijstechnologie) en Romano Smulders
(studentassistent onderwijstechnologie).

2.1.1 Beheer en support onderwijstools
Het facultair functioneel beheer van; Blackboard en de hieraan gekoppelde
tools1, Presenterswall2, iThenticate3, Kaltura4, Mediasite5 is belegd bij SOLO. De
coördinatoren onderwijstechnologie vertegenwoordigen FSW bij universitaire
beheeroverleggen en signaleren storingen en wensen voor verandering. 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 video tutorials. De eerstelijns helpdesk
voor deze tools ligt dan ook bij SOLO. Medewerkers kunnen vijf dagen per week aan
de SOLO balie, telefonisch en per mail terecht met vragen over deze systemen.

Externe tools die binnen
Blackboard worden ontsloten,
zoals Pitch2Peer en Turnitin
2
Software waarmee men
publiek/studenten kan laten
stemmen op een op het
scherm geprojecteerde stelling
3
Plagiaatcontroleprogramma
voor promovendi en
medewerkers
4
Het universitaire streaming
video platform
5
Weblectureplatform
1

Belangrijkste activiteiten in 2018:
ДДActieve rol in centraal implementatietraject Brightspace (per sept. 2020 de vervanging voor Blackboard)
ДДHet analyseren van de impact en het terugdringen van de boetes van de ‘Easy Access’ regeling
(auteursrecht) op het onderwijs en onderwijssupport
ДДHet in kaart brengen van wensen met betrekking tot het gebruik van Presenterswall, op verzoek van het
Expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ, centraal functioneel beheer)
ДДHet aanjagen van het AVG-proof krijgen van concernsystemen via centrale overleggen en kanalen

Weblectures
SOLO is eveneens verantwoordelijk voor het inplannen van college-opnames en het
editen en distribueren van de uiteindelijke weblectures. Ongeveer 30 collegezalen van de
universiteit zijn uitgerust met een vaste Mediasite recorder opstelling waarmee colleges
opgenomen kunnen worden. Binnen het Pieter de la Courtgebouw zijn dit de drie grootste
zalen: SC01, 1A20 en SA41. Voor weblecture aanvragen in de overige zalen binnen het
Pieter de la Courtgebouw wordt bij voldoende capaciteit en beschikbaarheid de mobiele
6

Mediasite recorder ingezet. Tabel 2 geeft een globaal overzicht van het aantal vakken waar
weblectures in de afgelopen collegejaren zijn ingezet. Zoals af te lezen uit de tabel nemen
het aantal weblecture opnames toe en is het instituut Psychologie de grootste afnemer.
Er is vooral een sterke toename te zien in het aantal weblectures bij het instituut Politieke
Wetenschap. Dit kan deels verklaard worden door de start van de internationale bachelor
International Relations and Organisations in 2017-2018.
Instituut

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
55 vakken 67 vakken 79 vakken 81 vakken

Psychologie
Politieke Wetenschap
Pedagogische Wetenschappen
Culturele Antropologie en
Ontwikkelingssociologie
Totaal aantal vakken

4 vakken
-

6 vakken
1 vak
1 vak

14 vakken
1 vak
1 vak

26 vakken
1 vak
2 vakken

59

75

95

110

Tabel 2. Weblectures gebruik per instituut en collegejaar

Voor 2019 worden de volgende hoofdlijnen/ontwikkelingen verwacht:
»»Actieve rol in implementatietraject Brightspace (per september 2020 de vervanging voor Blackboard),
waarbij door het eerste jaar CAOS en Honours College FSW zal worden deelgenomen
aan de pilots
»»Het doorlopend monitoren en adviseren over de ‘Easy Access’ regeling aan docenten en het
faculteitsbestuur
»»Ondersteuning bij facultaire 360 VR videoproducties voor onderwijs, o.a. voor de cursus Practicum
Gesprekstechnieken 2 van Pedagogische Wetenschappen (Grassroots project)
»»Beheer en uitleen van laptops voor werkgroepdocenten Psychologie

2.1.2 Onderwijsontwikkeling en -advisering
In aanvulling op de doorlopende helpdesk- en adviseringsactiviteiten, leidt en ondersteunt SOLO
innovatieprojecten. 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).

Belangrijkste (project)activiteiten in 2018:
ДДActieve rol in de ontwikkeling van een universitaire video toolkit voor docenten die aan de slag willen
met video in onderwijs (lancering verwacht eerste helft 2019)
ДДOm 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’
ДДDe realisatie van nieuwe online workshops studievaardigheden voor de ePOPcorner: ‘Tentamens maken’
en ‘Taking exams’ (zie ook afbeelding 1)
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Afbeelding 1. Video stills uit de online ePopcorner modules ‘Tentamens maken’ en ‘Taking exams‘

Grassroots en Grass shoots
Sinds 2016 organiseert SOLO FSW Grassroots subsidierondes. Het
doel van deze subsidies is om docenten een steuntje in de rug te
bieden zodat zij onderwijsinnovatieve ideeën kunnen uitwerken. In
aanvulling op de Grassroots subsidies (tot €1.000,-) was het dit jaar
eveneens mogelijk om mee te dingen naar Grass shoots subsidies
(tot €8.000,-). In 2018 zijn er twee FSW Grassroots en –shoots
rondes geweest waarbij zeven docententeams subsidie
hebben gekregen voor hun onderwijsinnovatie. In tabel 3 en
4 zijn respectievelijk alle gehonoreerde Grassroots en Grass
shoots voorstellen van 2018 te zien.
In 2019 zullen de FSW Grassroots en –shoots subsidies continueren. De deadlines voor het
indienen van onderwijsinnovatieve voorstellen liggen in 2019 op 13 mei en 11 november.
Tabel 3. Toegekende Grassroots subsidies in 2018

Aanvrager
Harold Nefs,
Sarah Plukaard
en Ruth
Zandvliet

Onderwerp Grassroots
Door van de M&T werkgroepen echte practica te maken leren
studenten hoe dataverzameling en -analyse in de praktijk gaat
maar vooral dat het ook leuk kan zijn

Er worden interactieve 360°-filmpjes ontwikkeld van
gesprekssituaties (virtual reality), waardoor studenten kunnen
Carlijn Bergwerff
oefenen met het toepassen van gesprekstechnieken in complexe
situaties uit het pedagogische werkveld
Marga Sikkema- Met de mobiele EEG headset krijgen bachelor en master studenten
de Jong & Elise
hands-on onderzoekservaring met EEG data die op locatie kunnen
Swart
worden verzameld
Belangrijke kenniselementen uit de cursus Onderzoekspracticum
Anja van der
worden met behulp van clips voorafgaand aan het college
Voort
aangeboden. Tijdens contacturen is meer tijd voor verdieping en
actieve werkvormen
Studenten leren in het Oefenonderzoek Academische Pabo
Marian
onderzoekbare vragen te formuleren op basis van vragen uit de
Hickendorff
schoolpraktijk. Daarvoor wordt een handleiding Vraagarticulatie in
praktijk(gericht) onderzoek ontwikkeld
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Aanvrager
Joanne
Mouthaan &
Vivian Kraaij
Daisy Smeets
Mark
Westmoreland,
Metje Postma
& Silke van
Diemen

Brenda van
Coppenolle

Marlies van der
Meer, Evelien
Wolthuis, Karin
van der Hiele

Onderwerp Grass shoots
Met deze eLearning module trainen studenten hun vaardigheden
voor online behandelen met het oog op een betere aansluiting bij
de arbeidsmarkt
Studenten gaan zelf toetsvragen maken en vervolgens ‘taggen’
met de thema’s die in de vragen aan bod komen. Hierdoor krijgen
studenten op een activerende manier inzicht in de samenhang
tussen de colleges
Door op nieuwe manieren en vaker gebruik te maken van flipped
classrooms is er meer tijd in de cursussen visual ethnography voor
hands-on training, individuele feedback en groepsdiscussie

De SPSS opdrachten van alle statistiek cursussen van Politieke
Wetenschap worden grondig hervormd en beter op elkaar
afgestemd. De inzet van kennisclips zorgt voor continuïteit tussen
de grote aantallen werkgroepen. Het stelt studenten ook in staat
in eigen tempo SPSS oefeningen uit te voeren en na te kijken. In de
werkgroep is meer tijd voor individuele vragen of het maken van
extra oefeningen
Er wordt een systematiek uitgewerkt voor het maken van
online bridging modules voor entry exams van Psychologie
masterspecialisaties. Door de content via adaptive release
in verschillende scenario’s aan te bieden, aangepast aan het
instroommoment en tempo van de individuele kandidaat, is een
betere voorbereiding mogelijk op de toelatingstoets
Tabel 4. Toegekende Grass shoots subsidies in 2018

Voor 2019 worden de volgende hoofdlijnen/ontwikkelingen verwacht:
»»Toenemende vraag naar advies en ondersteuning bij het ontwikkelen van kennisclips, online modules
en flipping the classroom projecten. Concrete voorbeelden hiervan zijn een online eHealth module
bij Psychologie (Grass shoots project) en kennisclips voor de cursus Onderzoekspracticum 1 van
Pedagogische Wetenschappen (Grassroots project)
»»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 scriptiebeoordelingsprocedures
»»Verder ontwikkelen van de concept-Active Learning Space en het optimaliseren van de reeds bestaande
ALS (SA37) ten behoeve van activerend onderwijs
»»Participatie aan de universiteitsbrede introductie van digitaal toetsen door middel van facultaire pilots
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2.2

Audiovisuele
ondersteuni
ng
en advies (U
FB-SOLO)

Voor de inzet van audiovisuele middelen in onderzoek en onderwijs werkt SOLO nauw samen met het
Universitair Facilitair Bedrijf (UFB). De AV-ondersteuner van het UFB werkt daartoe voltijds mee binnen het
SOLO team. In 2018 waren dit Tom Stapper (tot mei) en Michel Sjollema (vanaf mei).
De AV-support geeft ondersteuning aan medewerkers en studenten over uiteenlopende AV-gerelateerde
zaken. Hieronder valt de uitleen van apparatuur als camera’s, webcams en microfoons, alsmede uitleg over
het gebruik van deze apparatuur of de apparatuur in de onderwijszalen. 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.
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. Buiten
de vakantieperioden komen er gemiddeld
ruim twintig storingen per week binnen.

Afbeelding 2. Storingsnummer in de onderwijszalen

2.3

Onderzoeks

- en labsupp

or t

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 onder andere terecht voor advies met
betrekking tot het opzetten van het onderzoek, de te gebruiken meetapparatuur en de optimale instellingen.
In het domein onderzoeks- en labsupport werken Evert Dekker (labtechnicus), Maureen Meekel (medewerker
kwaliteitszorg), Elío Sjak-Shie (onderzoeksingenieur), Iris Spruit (programmeur) en Jonathan Pilgram
(studentassistent, september 2018 – december 2018).
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2.3.1 Ontwikkelingen m.b.t. kwaliteitszorg
In samenwerking met de facilitaire en informatiemanagers wordt ervoor gezorgd dat FSW-onderzoek van
begin tot eind veilig, goed en AVG-proof wordt uitgevoerd en dat beheersmatige vraagstukken afgestemd
worden met de labcoördinatoren, de faculteit, het ISSC of het bestuursbureau. De kwaliteitsborging van het
bèta-medisch onderzoek bij FSW heeft in 2018 op diverse terreinen een vernieuwde impuls gekregen. Dit
heeft geleid tot verbeteringen in zowel de fysieke inrichting van labs, de training van onderzoekers en het
ontwikkelen van faculteitsbrede richtlijnen inzake veiligheid en hygiëne.

Interne audit van FSW laboratoria door Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)
In 2016 heeft de afdeling VGM een audit uitgevoerd van de labs in het Pieter de la Court gebouw
(PdlC) met als uitkomst 19 gestelde verbeterpunten en oplossingsrichtingen. Inmiddels heeft SOLO,
in samenwerking met locatiebeheer en VGM alle 19 gestelde punten geadresseerd door enerzijds
het implementeren van beleid en het verhelderen van de labprocedures en -protocollen en
anderzijds door het fysiek aanpassen van zaken in de labs. Meer en betere veiligheidsmaatregelen
(zoals aan-en afwezigheidsbordjes op de toegangsdeuren van de labs en telefoons in de labs)
zijn geïmplementeerd. In mei 2018 heeft VGM het faculteitsbestuur geïnformeerd dat zij heeft
geconstateerd dat alle verbeterpunten naar wens zijn opgepakt en opgelost.

Handboek Bètamedische onderzoeksvoorzieningen FSW en onderzoeksportaal
In 2018 is in samenwerking met de afdelingen VGM, de locatiemanager en de labcoördinatoren, het
handboek “Bètamedische Onderzoeksvoorzieningen FSW” verder uitgewerkt. De protocollen in dit
handboek zijn leidend, maar zullen met voortschrijdende inzichten continue worden geüpdatet.
In samenwerking met de facultaire afdeling communicatie en beleidsmedewerker onderzoek
wordt 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. De protocollen beschreven in het handboek Bètamedische
Onderzoeksvoorzieningen FSW zullen hier een plaats krijgen, waardoor altijd de meest recente
informatie beschikbaar zal zijn. Deze informatie zal op termijn ook geïntegreerd worden in de
onderzoekssupport website van de gehele Universiteit Leiden, die de komende jaren ontwikkeld
wordt in het kader van het universitaire meerjarenproject Leiden Research Support.

Afname en bewaring van biosamples
Verandering in de wetgeving in 2018 (AVG) en het gebrek aan landelijke richtlijnen is aanleiding
geweest om vanuit SOLO en locatiemanagement een inventarisatie te maken van werkwijzen binnen
de instituten c.q. secties met betrekking tot de afname, transport, analyse, opslag en bewaring van
biosamples (bloed, speeksel, urine, haren, wangslijmvlies). Dit heeft in het najaar van 2018 geleid tot
een voorstel omtrent eenduidiger beleid op dit terrein. Dit voorstel en de teruggekomen feedback
van de instituten zal in 2019 uitgewerkt worden tot faculteitsbrede richtlijnen voor de omgang met
biosamples.
De FSW heeft haar eigen vriezerruimte voor de opslag van lichaamsmaterialen. In ruimte 4.B04
staan 5 -80°C vriezers en 8 -20°C vriezers. Alle vriezers zijn voorzien van een noodstroomvoorziening
en voorzien van een doormelding naar een Particuliere Alarmcentrale (PAC) indien zich buiten
openingstijden van het PdlC gebouw een storing of calamiteit in de vriezerruimte voordoet. In 2018
is ten behoeve van de kwaliteitsborging de werkwijze hier omtrent op een paar punten herzien.
Met ingang van december is de opvolging van vriezerstoringen overgegaan van Vastgoed naar de
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piketdienst van het UFB en in 2019 worden per instituut vriezercoördinatoren aangesteld die de
verantwoordelijkheid dragen voor het gebruik en de inhoud van de vriezers en de ruimte.

Voor 2019 worden de volgende hoofdlijnen/ontwikkelingen verwacht:
»»In 2019 wordt gestart met het inventariseren, beschrijven en borgen van de diverse processen,
werkwijzes en governance in de onderzoekscyclus (binnen de labs van het Pieter de la Court en
daarbuiten) vanuit het oogpunt van veiligheid en privacy van proefpersonen
»»Het handboek bètamedische Onderzoeksvoorzieningen FSW wordt verder ontwikkeld en zal een plek
krijgen op het research portal op de facultaire website
»»In 2019 zal een definitieve richtlijn voor de biosamples worden opgesteld. De vriezercoördinatoren
bewaken de uitvoering
»»In samenwerking met locatiemanagement en Vastgoed worden scenario’s verder uitgewerkt met
betrekking tot de toekomstige huisvesting en uitbreiding van FSW labs

2.3.2 Projecten onderzoekssupport
Ontwikkeling van custom apparaten
Bij het onderzoek wordt soms gebruik gemaakt van apparatuur die niet te koop is. Hiervoor
ontwikkelt SOLO in nauw overleg met de onderzoekers nieuwe, dedicated apparatuur.
E-Prime ape feeder belt
Labsupport heeft een feeder ontwikkeld en gebouwd voor de verschillende onderzoeken
van Mariska Kret met apen in Artis. Hiermee worden de apen automatisch beloond aan de
hand van hun prestatie op een computertaak.
»»In 2019 zullen nog twee feeders ontwikkeld worden
Pneumatische pijnapparaten
In 2018 zijn twee pneumatische pijnapparaten ontworpen en gefabriceerd voor GMN. Deze
apparaten zetten perslucht om in een nauwkeurig controleerbare mechanisch druk, wat
vervolgens niet schadelijke pijnsensaties produceert bij participanten. Deze apparaten zijn
in te zetten bij de MRI scanner en kunnen aangestuurd worden via E-Prime. In het voorjaar
van 2019 zullen de pneumatisch pijnapparaten afgemaakt worden.

E-Prime projecten
Onderzoekers kunnen bij SOLO terecht voor E-Prime ondersteuning. De ondersteuning die gegeven
wordt, varieert van het beantwoorden van korte vragen, tot het compleet programmeren van de wat
meer ingewikkelde taken.
Communicatie E-Prime en randapparatuur
In 2018 zijn er weer verschillende E-Prime taken geprogrammeerd waarbij communicatie
met randapparatuur een rol speelde. Zo werden er verschillende taken geprogrammeerd
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waarbij communicatie met Biopac en eyetrackers vereist was. Nieuw dit jaar was het
programmeren van een taak waarin gecommuniceerd werd met de Digitimer DS5 stimulator
voor de onderzoeksgroep CoPAN (COG). Dit apparaat dient milde elektrische schokken toe
aan proefpersonen en wordt gebruikt voor het induceren van angst en conditionering.
Timing van audio en video in E-Prime
Dit jaar zijn er ook verschillende E-Prime taken geprogrammeerd waarin het nauwkeurig
aanbieden van audio en/of video qua timing van belang was. Aangezien audio en video
bestanden, afhankelijk van de grootte van het bestand, tijd nodig hebben om te laden,
kunnen er ongewenste vertragingen in de taak ontstaan. Groepen waarvoor dit soort
taken zijn geprogrammeerd zijn onder andere GMN , KLIN, O&O en ORT. Een van de wat
meer uitdagende projecten was het programmeren van een taak voor O&O waarin zowel
een video als audio bestand tegelijkertijd afgespeeld moest worden. In deze taak moesten
proefpersonen tijdens het zien van een video een bepaalde knop indrukken. Door het
indrukken van de knop werd er een geluid gepresenteerd.

MATLAB projecten
MATLAB ondersteuning behoort ook tot één van de kerntaken van SOLO. Dit jaar zijn er verschillende
korte scripts geschreven voor het inlezen, converteren, synchroniseren, en verwerken van allerlei
soorten data, zoals eyetracking data, fysiologische signalen en beeldmateriaal. Hierbij zijn ongeveer
35 onderzoekers ondersteund van de groepen: COG, GMN, KLIN en S&O. De grotere projecten
worden hieronder beschreven.
Gazedata scripts
In 2018 is gewerkt aan het programmeren van verschillende MATLAB scripts voor het
analyseren van edf files (output van de Eyelink eyetracker) en het analyseren van gazedata
files (ruwe Tobii eyetracking data verkregen met E-Prime). Deze scripts richten zich specifiek
op het analyseren van kijkgedrag.
»»In 2019 zullen de analysescripts verder ontwikkeld worden
Real-time EEG visualisatie
Voor de 2018 LIBC Publieksdag in het
Leidse Stadsgehoorzaal heeft SOLO
een live EEG demo geprogrammeerd
voor de presentatie van Rebecca
Schaefer, die het effect van muziek op
het brein bestudeert. Tijdens de demo
speelde een rietblazerskwintet live
muziek en werd de hersenactiviteit
van een participant gemeten door
middel van EEG 8 elektroden en een
EEG apparaat. Deze data werd in
Afbeelding 3. LIBC Publieksdag in de Leidse Stadsgehoorzaal
real-time geanalyseerd, de alpha-,
Fotocredit: Niels O.Schiller - twitter.com/nielsschiller
beta- en theta-powers werden live
geprojecteerd op een groot scherm
(zie afbeelding 3).
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PhysioData Toolbox
In 2018 is de PhysioData Toolbox verder uitgebreid met nieuwe modules, waaronder ook één om
Heart Rate Variability uit te rekenen (zie afbeelding 4, links). Daarnaast heeft de Toolbox sinds het
voorjaar ook een webportaal: https://physiodatatoolbox.leidenuniv.nl/ (zie afbeelding 4, rechts). Hier
kan de Toolbox en de documentatie gedownload worden.
»»In 2019 zal de Toolbox verder worden geüpdatet met nieuwe modules, een nieuwe File Converter,
en meer analyse features. Ook zal de Toolbox gekoppeld worden aan een User Analytics platform
zodat het wereldwijde Toolbox gebruik in kaart gebracht kan worden

Afbeelding 4. Plots van de nieuwe Heart Rate Variability (HRV) Module van de PhysioData Toolbox (links),
en de website (rechts)

Presentatie Princeton en NYU
In mei 2018 hebben Elío Sjak-Shie (SOLO) en Eliska Prochazkova (van CoPAN lab) de
data-analyse pipeline die zij hebben ontwikkeld voor het kwantificeren van fysiologische
synchronie, gepresenteerd op Princeton University (zie afbeelding 5). In totaal hebben zij
twee labs op Princeton bezocht, van Uri Hasson en Alexander Todorov, en één op NYU, van
Suzanne Dikker.

LIBC Scanner randapparatuur
Net als de drie voorafgaande jaren heeft SOLO in 2018 ondersteuning gegeven aan
randapparatuurgebruik bij de LIBC MRI scanner op het LUMC. Speciaal in 2018 was de herinstallatie
en verdere ontwikkeling van de MRI Eye-Tracker infrastructuur zodat deze met de geüpgraded
scanner gebruikt kan worden.
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Afbeelding 5. Het kwantificeren van fysiologische synchronie middels de PhysioData Toolbox

Software updates
E-Prime 3
In de zomer van 2018 is E-Prime 3 op alle lab PC’s geïnstalleerd. E-Prime 2 en E-Prime
3 zullen tot de overgang naar Windows 10 naast elkaar draaien. E-Prime 2 zal worden
uitgefaseerd en SOLO programmeert met ingang van 2019 de nieuwe experimenten in
E-Prime 3.
AcqKnowledge
Ook is AcqKnowledge naar versie 5.0.2 geüpgraded op alle acquisitie lab PC’s.

Voor 2019 worden de volgende software updates verwacht:
»»Vanaf 5 april komt Windows 10 naar de faculteit. SOLO zal de gebruikte en ondersteunde
onderzoekssoftware testen
»»Door de invoering van de AVG en de verouderde Windows labomgeving zal SOLO samen met
de ISSC een nieuwe onderzoeksomgeving uitdenken en implementeren
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2.3.3 Projecten labsupport
Naast het verhelpen van acute storingen en het regelen van bestellingen van lab PC’s, meetapparatuur, leads
en labdisposables, wordt eveneens de (her)inrichting van labs (in samenwerking met labcoördinatoren) door
SOLO verzorgd.

(Her)inrichting van bèta laboratoria

ДДSOLO heeft in 2018 drie nieuwe labs ingericht en voorzien van de benodigde apparatuur in 1B50,
1B52 en 1B54 voor GMN en COG
ДДLab C8-65 in het LUMC is opgeheven, deze is met hulp van GMN uitgeruimd
ДДSOLO heeft dit jaar het kooi van Faraday lab in SB27 helpen opzetten en inrichten
ДДHet REPAIR project is gerealiseerd in de labs van het LUBEC in samenwerking met het ISSC en UFB
ДДHet Babylab in 1B24 is samen met de AV-dienst geüpgraded. Er zijn nieuwe computers en er is
nieuwe video opname apparatuur geïnstalleerd
ДДSB19 is voorzien van een perslucht aansluiting
ДДEr is een Sharepoint labagenda opgezet. Deze kalender moet door de onderzoekers voor
alle labreserveringen gebruikt worden en is bindend voor het plannen van labonderhoud en
ontruimingsoefeningen
ДДIn 2018 hebben zowel Carsten de Dreu als Mariska Kret grote subsidies gekregen voor Economic
Descission Making en VR onderzoek. Beide onderzoeken vereisten labruimtes die binnen FSW niet
realiseerbaar bleken. In samenwerking met de FSW locatiemanager, Vastgoed, ISSC en
betrokken onderzoekers is geschikte ruimte gevonden in het LEVEL gebouw, naast het Centraal
Station. De labruimtes worden volgens de wensen en eisen van SOLO verbouwd, zodat het
onderzoek in LEVEL in april 2019 kan starten
ДДHet VR onderzoek is groeiende. Voor een interdepartementaal VR project is labruimte met
loopruimte nodig. Deze is tijdelijk in 1B52 gerealiseerd. In april 2019 zal dit lab verhuizen naar het
LEVEL gebouw

Verwachtingen voor 2019 met betrekking tot labs:
»»Meer onderzoek in labs op locatie, zoals LEVEL, LUBEC
»»Ontwikkelen van richtlijnen voor onderzoeksondersteuning op locatie

Ontwikkelingen USB parallel marker adapter
Labsupport heeft dit jaar een USB parallel marker printplaat
en firmware ontwikkeld. Dit ter vervanging van de parallelle
poort die op veel computers en laptops niet meer aanwezig
is. Hierdoor is het niet meer eenvoudig om markers naar
bijvoorbeeld fysiologisch apparatuur zoals de Biopac te
versturen.

Elektrische keuring apparaten

Afbeelding 6. USB parallel marker adapter

SOLO heeft in 2018 alle gebruikte apparatuur in de labs gekeurd. Dit is gedaan volgens de NENEN-IEC 62353 norm, dezelfde norm die voor medische apparatuur wordt gebruikt. Aangezien deze
keuring dit jaar voor het eerst plaatsvond, moest alle apparatuur ook geadministreerd worden.
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Uiteindelijk zijn er in ongeveer 8 weken 147 computer & laptops, 200 monitors, 51 overige apparaten
waaronder bloedrukmeters, stimulatoren, geurapparaten, etc. gekeurd. Daarnaast zijn er nog 236
randapparaten gekeurd. Hierbij ging het voornamelijk om net adapters die de benodigde apparatuur
van stroom voorzien.
Tijdens de keuring zijn er 14 apparaten afgekeurd. Het meest voorkomende probleem was een te
hoge aardeweerstand van het netsnoer. Het vervangen van het netsnoer loste dit probleem op en
het apparaat kon alsnog worden goedgekeurd. Bij 2 apparaten moesten andere kleine aanpassingen
worden gedaan om deze te kunnen goedkeuren. Verder zijn er 2 apparaten definitief afgekeurd en
zijn afgevoerd.
Tabel 5. Door SOLO ondersteunde labapparatuur per kalenderjaar. Opvallend zijn de toename in het
gebruik van eyetrackers bij onderzoek en de vlucht die Virtual Reality (VR) neemt.

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

2.4

2006
2011
5
9
Niet ondersteund
2
4
3
-

2015
25
23
9
15
1

2017
30
27
10
25
3

2018
31
27
10
29
4

NIRS/NeuroFeedBack

-

2

4

4

4

Stimulator

1

1

4

6

6

Bloeddruk

-

3

3

3

3

Datagloves

-

-

6

6

6

VR Brillen

-

-

-

-
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t
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a
n
a
Informatiem

De informatiemanagers bij SOLO hebben een rol in de informatiehuishouding van de FSW. In 2018 zijn de taken
en verantwoordelijkheden uitgebreid door toenemende eisen vanuit privacy en informatiebeveiliging, en door
de toenemende digitalisering van het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering. In 2018 zijn universitaire
profielen opgesteld voor een facultaire privacy officer, information security officer en informatiemanager. In
2019 worden deze functies ook centraal verder ingevuld. De informatiemanagers zijn het schakelpunt met
centrale IT-afdelingen, bundelen binnen de faculteit de vraag naar ondersteuning met ICT, adviseren over het
applicatie- en projectportfolio, coördineren de werkplekdiensten, bewaken de kwaliteit van de serviceverlening
van het ISSC, adviseren over privacy en informatiebeveiliging en data management, etc.
In het domein informatiemanagement werken Patris van Boxel (informatiemanager en afdelingshoofd) en
Raymond van Erkel (informatiemanager).
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2.4.1 Werkplekdiensten
Hardware
In 2018 zijn ongeveer 300 PC’s vervangen. Dit jaar zijn de PC’s voor de laatste keer afgeschreven in
vier jaar. Vanaf 2019 worden, in lijn met andere faculteiten, de PC’s vervangen na vijf jaar. Bij het
vervangen zal voortaan eerst de gebruiker worden gevraagd of er behoefte is aan een Mac, laptop of
PC met meer rekenkracht.

Software
SOLO beheert de licenties van facultaire software, zoals Atlas.ti, E-prime en Matlab. Deze worden met
name gefinancierd uit facultaire bètamiddelen.
In 2018 is een deel van de werkplekken gemigreerd van Office 2010 naar Office 2016. Ook is de
uitrol van Windows 2010 en Office 365 voorbereid. Het ISSC heeft daarnaast de Helpdesk portal
geïntroduceerd voor meldingen en aanvragen van software, hardware, data opslag, functionele
e-mailboxen etc. SOLO heeft een rol bij het goedkeuren van een deel van de (duizenden) aanvragen
van FSW medewerkers voor hardware, software of andere dienstverlening.

Data-analyse en opslag
In mei 2018 is de ingebruikname van het Shark rekencluster door FSW onderzoekers formeel
vastgelegd door het afsluiten van een Service Licence Agreement tussen FSW en LUMC. Er maken
ruim 80 FSW onderzoekers gebruik van het cluster. In 2018 zijn 891.983 rekenopdrachten ingediend
op Shark. In december 2018 is het Corleone rekencluster bij FSW definitief uitgefaseerd. In het eerste
kwartaal van 2019 worden alle resterende datasets van Corleone gemigreerd naar het FSW netwerk.
In het najaar van 2018 is het universiteitsbrede CFER (Computing Facility for Excellent Research)
project van start gegaan, met het doel om een High Performance Computing (HPC) faciliteit voor
de gehele universiteit (inclusief LUMC) te ontwikkelen. Op termijn zal deze faciliteit het Shark
rekencluster gaan vervangen.

Voor 2019 worden de volgende ontwikkelingen verwacht:
»»Uitrol van Windows 10 (vanaf april 2019)
»»Pilots met Office 365 (o.a. Skype for Business vanaf februari 2019)
»»Herinrichting van de data-opslag op de J-schijf, van de instituten en het faculteitsbureau
»»Tegen eind 2020 wordt het nieuw universitair datacenter en een universitaire HPC faciliteit
gerealiseerd. In afwachting hiervan wordt in 2019 gestart met de inrichting van een kleinschaligere
HPC infrastructuur bij het LUMC en ISSC. Hierdoor kunnen reeds voorbereidende werkzaamheden
en verkenningen uitgevoerd worden, bijvoorbeeld op het vlak van authenticatie. Er zal onderzocht
worden op welke wijze FSW het best aan deze verkenningen kan gaan deelnemen. Vanuit het CFER
project wordt in 2019 gewerkt aan een model voor facultaire ondersteuning op het terrein van HPC
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2.4.2 Datamanagement, ethiek, privacy en informatiebeveiliging
Datamanagement
SOLO ondersteunt de instituten bij het uitwerken van de Regeling Datamanagement Universiteit
Leiden. Medio 2018 is het instituut Psychologie van start gegaan met het opslaan van ‘data packages’
in Dataverse (https://dataverse.nl/dataverse/leidensocial). SOLO heeft een coördinerende en
adviserende rol gespeeld met betrekking tot het borgen van de licentiekosten op centraal in plaats
van facultair niveau en het afsluiten van een verwerkersovereenkomst met Data Archiving and
Networked Services (DANS).

Ethiek
De ethische commissies van Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en de Commissie Ethiek
Maatschappijwetenschappen stellen vragen over ICT, privacy en informatiebeveiliging aan SOLO.
In 2018 is samen met het Centre for Digital Scholarship (CDS) en het Bestuursbureau gestart met
het afstemmen van de templates die onderzoekers invullen. Aanleiding was de komst van de AVG
als bijkomend toetsingskader. Voor de ethische commissie van Psychologie zijn de mogelijkheden
verkend voor het vervangen van de huidige workflow tooling.

Privacy
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan.
Er is deelgenomen aan het universitair programma
Implementatie AVG. Hierbij is een facultair plan van
aanpak opgesteld. In de periode rondom de invoering
van de AVG heeft SOLO samen met de afdeling
communicatie meerdere awareness activiteiten
binnen de faculteit georganiseerd, waaronder een
escaperoom, informatiemarkt, lunchbijeenkomsten en
personeelsbijeenkomsten. Over de campagne is bij SURF
een presentatie gehouden voor andere universiteiten.

Afbeelding 7. Escaperoom in de centrale hal

In samenwerking met de UBL zijn er richtlijnen opgesteld voor het AVG-proof werken met Qualtrics
voor dataverzameling: http://blogs.library.leiden.edu/qualtrics/veilig-werken-met-qualtrics/
SOLO heeft een eerste inventarisatie uitgevoerd van de verwerkingen van persoonsgegevens binnen
de domeinen Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsvoering. In het universitair verwerkingenregister
worden de verwerkingen vastgelegd. Met enkele facultaire software leveranciers en externe partijen
zijn verwerkersovereenkomsten en data use/share agreements afgesloten.
Onderzoekers, docenten en ondersteunende medewerkers hebben in 2018 een paar honderd vragen
over privacy gesteld aan SOLO in het wekelijks privacy spreekuur en via e-mail
(privacy@fsw.leidenuniv.nl).

Informatiebeveiliging
Gedurende het jaar heeft SOLO in ‘Privacy Police’ t-shirts tientallen gele kaarten uitgedeeld aan
collega’s die niet veilig digitaal werken. In september is daarnaast een phishingmailactie gesimuleerd.
Aan deze ‘visactie’ en de betrouwbaarheid van e-mail is aandacht besteed tijdens de opening van het
academisch jaar.
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In oktober heeft Universiteit Leiden deelgenomen aan
de landelijke cybercrisisoefening van SURF (OZON). SOLO
heeft de deelname vanuit de faculteit gecoördineerd. De
actiepunten uit de evaluatie van OZON worden centraal
opgevolgd.
Gedurende het jaar zijn ongeveer tien datalekken gemeld.
Deze zijn afgehandeld door SOLO in samenwerking met het
ISSC en Bestuursbureau.

Afbeelding 8. ‘Privacy Police’

Voor 2019 worden de volgende ontwikkelingen verwacht:
»»Pedagogische Wetenschappen sluit aan bij het gebruik van Dataverse. Mocht dit leiden tot een
toename aan (functionele) beheerstaken in Dataverse op facultair niveau, dan wordt dit bij SOLO
ondergebracht
»»Een taskforce met vertegenwoordigers van Politieke Wetenschap, CWTS en CA-OS buigt zich over de
inbedding van de richtlijn in hun disciplines en geschikte repositories voor opslag en ontsluiting
»»Inrichten van universitaire ICT-voorzieningen voor (goedkopere) dataopslag, encryptie en
sleutelbeheer, en de registratie van datamanagement plannen
»»Uitvoeren van pilots met Research Drive (SURF)
»»Ondersteunen van de ethische commissies met een digitaal zaaksysteem om onderzoeksvoorstellen te
beoordelen
»»Uitwerken van discipline-specifieke Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) als referentiekader
voor veelvoorkomend onderzoek
»»Diverse awareness activiteiten op het gebied van privacy en informatiebeveiliging

3

Communicat
ie
In het domein van communicatie werkt Esther Bliek (beheerder onderwijstechnologie en communicatiemedewerker). Alle medewerkers van SOLO werken samen om tot de verschillende producten te komen.

Nieuwsbrief
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 2018 stond de
editieteller reeds op 33. Het afgelopen jaar hebben zich 9 personen aangemeld en zijn er geen afmeldingen
binnengekomen. De nieuwsbrief wordt nog steeds voornamelijk gebruikt om mededelingen te doen en tips
over beschikbare tools te geven.
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Tabel 6. De SOLO-nieuwsbrief in getallen

2015

Aantal
verschenen
edities
6

2016

Jaar

Gemiddeld aantal Aanmeldingen
Afmeldingen
ontvangers
voor nieuwsbrief voor nieuwsbrief
952

16

2

9

984

7

3

2017

9

997

6

5

2018

9

1045

9

0

Het aantal aanmeldingen voor bijeenkomsten en het aantal vragen naar software of ontwikkelingen
die in de nieuwsbrief worden gepromoot, nemen na het versturen van de nieuwsbrief ook dit jaar
steeds zichtbaar toe.
Sinds augustus 2017 is de overstap naar Mailchimp gemaakt om de HTMLcode van de nieuwsbrief in
op te maken. Dit bood meer mogelijkheden in de vormgeving waardoor de nieuwsbrief een frisser
uiterlijk kreeg. Binnen Mailchimp is er geen gebruik gemaakt van de interne mailfunctie, zodat het
bedrijf niet over mailadressen van Universitaire medewerkers zou beschikken. Het klaarmaken voor
verzending werd hierdoor echter een zeer omslachtig proces, wat ervoor zorgde dat de zoektocht
naar een nieuwe tool nog niet voorbij was. In de zomer is contact gezocht met het ISSC om de
mogelijkheden met betrekking tot Sway (onderdeel van Office365) te bespreken. In 2019 zal SOLO bij
wijze van pilot met Sway gaan werken.

Afbeelding 9. SOLO Bureaukalender

Bureaukalender
Eind januari is er een SOLO-bureaukalender
verschenen. Hierin stond per maand een privacytip
en uitgelichte dienst, tool of expertise beschreven
waarvoor men een beroep kan doen op onze afdeling.
Reacties op de bureaukalender waren veelal positief.

Workshops
Op verzoek heeft SOLO door het jaar heen een aantal workshops gegeven over onder andere privacyproof onderwijs, het maken van interactieve onderwijsvideo’s, het ontvangen van een respons uit het
publiek en het inzetten van actieve leermethoden tijdens contacturen.

Voor 2019 worden de volgende ontwikkelingen verwacht:
»»Mogelijke pilot met Sway als nieuwe nieuwsbrieftool
»»Prijsvraag onderwijstip waarbij docenten wordt gevraagd hun ICT handigheidje te delen
»»Verkennen van de mogelijkheden binnen de medewerkerswebsite om de afdeling beter te
presenteren
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