DUTCH: Samenvatting Opcievergadering 06 Juni 2018
Algemeen
 Studieadviseur Afspraken: Vanaf eind augustus zullen de huidige half uur-slots
voor afspraken met studieadviseurs naar kwartier-slots gaan. Studieadviseurs
merken dat er vaak geen half uur nodig is voor een gesprek, en op deze manier
kunnen meer studenten geholpen worden. Als een student denkt wel een half uur
nodig te hebben, kan deze twee slots reserveren.
 FAQtory: Vanaf deze zomer gaat de opleiding meedoen met een pilot waarin de
software FAQtory gebruikt wordt in plaats van het huidige Outlook, om vragen aan
het opleidingsteam (van zowel studenten, docenten en studiekiezers) sneller te
kunnen beantwoorden.

Vakevaluaties (periode 5)
Dit overzicht bevat alleen de vakken waarover specifieke opmerkingen waren. Als een vak er
niet tussen staat betekent dit dat er geen relevante opmerkingen over waren en dat het vak
over het algemeen goed beoordeeld is.
 HNE-25806 Research Methodology for Nutrition and Health I: Het groepswerk van
dit vak wordt erg leuk gevonden, de colleges en manier waarop deze gegeven
worden iets minder. Wel blijken er voor het groepswerk verschillen te zijn in de
hoeveelheid tijd die de tutoren van de verschillende onderwerpen aan de groepen
besteden. Voor de vakcoördinator zijn deze verschillen erg moeilijk gelijk te trekken.
 CBI-20306 Cell biology & Health: Vak wordt goed beoordeeld. De toxicologie
colleges blijken echter veel overlap te hebben met het vak “General toxicology”. In de
herprogrammering van de bachelor, die volgend jaar in zal gaan, worden deze beide
vakken veranderd en wordt dit ook opgelost.
 HNE-30306 Psychobiology of food choice and eating behaviour: Door veel
voedingsstudenten (die het vak nutrition behaviour ook gedaan hebben) wordt dit vak
ervaren als gemakkelijk en veel herhaling. Daarnaast worden ook binnen de colleges
van het vak veel onderzoeken herhaald door de verschillende lecturers. Het verschil
in voorkennis door de heterogeniteit van de groep (e.g. zowel studenten die hier hun
BVG hebben gedaan als studenten die van een andere universiteit of HBO instelling
komen) maakt het moeilijk waar in dit vak op gefocust moet worden. Mogelijk kan met
het aanbieden van modules voor studenten met te weinig voorkennis, de voorkennis
van studenten meer gelijk getrokken worden waardoor er meer diepgang kan worden
aangebracht in het vak.
 HNE-34806 Applied Nutrigenomics: De vakcoördinator merkt dat er binnen de
groep studenten die dit vak volgt, twee duidelijk verschillende groepen zijn. De eerste
groep is de groep voedingsstudenten die het vak bewust kiest; de tweede groep is
een groep biotechnologen/molecular life sciences studenten die het vak vaak als een
tweede optie kiezen omdat een ander populair vak vaak vol zit. Deze studenten
blijken vaak veel minder gemotiveerd. Dit is al jaren een probleem, en nu gaat er door
vakcoördinator Sander Kersten echt gekeken worden wat hieraan gedaan kan
worden.
 YNH-30302 Frontiers in Nutrition science: Doordat veel docenten op het laatst hun
college hebben afgezegd, is dit vak qua aantal (verplichte) colleges erg ingekort en is

de verbreding niet meer zo aanwezig. Doordat de afronding van dit vak voor de
zomervakantie nog moet gebeuren ervaren veel studenten een hoge werkdruk, door
ACT en tentamens van andere vakken. Studenten hebben de mogelijkheid dit vak na
de zomervakantie nogmaals te doen, maar zullen dan extra colleges moeten volgen.
Voor volgend jaar zullen er veel meer colleges worden gegeven waardoor er meer
diversiteit in het vak is.
Wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar opcievg@wur.nl!

ENGLISH: Summary Education Committee meeting 18th April 2018
General
 Meetings Study advisors: From august onward, the current slots of 30 minutes for
meetings with study advisors will change into slots of 15 minutes. Study advisors
noticed that, in most cases, they do not need 30 minutes for an appointment with a
student. When using slots of 15 minutes, more students can be helped in the same
time period. If a student thinks he/she does need 30 minutes for his/her issues, the
student can still claim two slots of 15 minutes.
 FAQtory: From this summer on, the study program is going to participate in a pilot. In
this pilot, the software FAQtory will be used instead of Outlook to answer questions to
the education team (coming from students, teachers and prospective students)

Course evaluations (period 3 & 4)
This overview only contains the courses with specific remarks. If a course is not included,
this means that there were no relevant remarks about this course and that this course was in
general evaluated as sufficient.
 HNE-25806 Research Methodology for Nutrition and Health I: The groupwork of
this course is generally liked whereas the lectures and the way of lecturing are liked
to a lesser extent. However, it appeared to be that there are differences in the quality
and available time of the different tutors for the different topics of the groupwork. For
the course coordinator it is very difficult to estimate the effects of these differences.
 CBI-20306 Cell biology & Health: This course has in general a good evaluation.
Only the toxicology lectures seem to contain a lot of overlapping topics with the
course ‘General toxicology’. In the reprogramming of the bachelor (the new
programme will start next year), both courses will be changed and this should be
solved.
 HNE-30306 Psychobiology of food choice and eating behaviour: This course is
experienced as ‘easy’ and ‘a lot of repetition’ by a lot of nutrition students (that also
followed the course “Nutrition behaviour”). Besides, also within the course students
experience a lot of repetition and different lecturers use the same studies as
examples. The difference in prior knowledge due to the heterogeneity of the group
(e.g. students that did their BVG in Wageningen and students from another university
or from a university of applied sciences) makes it difficult to choose the focus of this
course. Probably, providing modules that focus on basic principles of the course (for
students that do not have sufficient prior knowledge) is an option that makes it
possible to discuss more in-depth topics in the course.
 HNE-34806 Applied Nutrigenomics: The course coordinator noticed for a couple of
years that there are often two obviously different groups that apply for this course.
The first group is the group of nutrition students that consciously chooses for this
course and likes the content. The other group is a group of biotechnology/molecular
life sciences students that in most cases follows this course as a second choice,
since another popular course is often full. This group of students turn out to be often
less motivated. This has been a problem for years now, and course coordinator
Sander Kersten is going to search for solutions.

 YNH-30302 Frontiers in Nutrition science: Since a lot of the teachers that agreed
with giving a lecture in this course cancelled in the end, the amount of (mandatory)
lectures was highly reduced this year. The intended broadening aspect of this course
was therefore no longer really applicable. The completion of this course is planned in
the last weeks before the summer holiday, in the same period as the exam week or
the finalization of ACT for a lot of students. Therefore, a lot of students experience a
high workload. Students have the option to finish this course after the summer
holiday, but in that case they have to attend more lectures that will be given next
year.
For more information, send an email to opcievg@wur.nl!

