DUTCH: Samenvatting OpCie-vergadering 21 April 2021
Algemeen
➢ ‘Morning meet up’: Voor alle studenten die moeite hebben met opstarten is er een
‘morning meet up’ opgezet door studieadviseurs. Tijdens deze meeting in de ochtend
kunnen studenten hun plannen voor de dag doornemen. Op deze manier kunnen
studenten meer ritme aan de dag geven. Bij voldoende animo zullen ook in periode 6
deze meetings plaatsvinden. Docenten worden op de hoogte gesteld zodat zij dit
kunnen communiceren naar hun studenten.
➢ Verloop online bachelor en master open dag: De bachelor open dag in maart
verliep niet geheel soepel. Er ging technisch iets fout waardoor het
ochtendprogramma helaas niet kon doorgaan. Hierdoor kunnen we studenten zijn
misgelopen. Daarnaast zijn er wel veel aanmeldingen voor de meeloopdag. Ook is er
een mogelijkheid om een wandeling op de campus te boeken, zodat toekomstige
studenten een beeld krijgen hoe de campus eruitziet. De master open dag verliep
goed.
➢ Onderwijs op campus: In periode 5 zal het onderwijs voornamelijk nog online zijn.
Vanaf periode 6 is er meer mogelijk op de campus. Docenten hebben zelf de keuze
of ze gebruik willen maken van deze extra ruimte of alles online willen houden.
➢ Reflectie onderwijs: Studenten die bezig zijn met hun thesis ervaren soms
moeilijkheden door onbruikbare of minder beschikbare data. Gelukkig zijn docenten
flexibel met de beoordeling. In het nieuwe studiejaar zullen een aantal dilemma’s
opspelen omtrent het verplicht stellen van zelftesten. Het is gewenst om dit niet
verplicht te stellen. Meer informatie volgt nog.
➢ Voorlichting eetproblematiek docenten: Op 26 mei zal er een voorlichting voor
docenten plaatsvinden omtrent eetproblematiek onder studenten. Hierin zal meer
worden verteld over hoe je dit kunt herkennen bij studenten en wat je dan kan doen.
➢ Overleg NAV en Di-Et-Tri: Er vindt overleg plaats om de overgang van Di-Et-Tri
naar de NAV te verbeteren om een betere aansluiting met de arbeidsmarkt te vinden.
Het opleidingsteam is hier ook bij aangesloten, aangezien de expertise van alumni
gebruikt kan worden voor de carrièrevoorbereiding van studenten. Er is een
werkgroep opgericht.
➢ Bezoek PC BVG MNH Board of Education: Op 23 juni zal de OpCie een bezoek
brengen aan de BoE. Hier zal o.a. worden besproken of de opleiding kan aansluiten
bij het landelijk cluster van biomedische wetenschappen.

Bachelor
➢ Koppeling Research Methodology for Nutrition and Health I and II: De vakken
Research Methodology for Nutrition and Health I (HNH25806) en II (HNH26306) zijn
inhoudelijk met elkaar verbonden. Hierdoor is het onlogisch en onwenselijk dat
studenten wel aan II en nog niet aan I zouden deelnemen. Het voorstel is om
deelname aan RM-I als voorwaarde te stellen voor deelname aan RM-II of om er 1
groot RM vak van 12 ECTS van te maken. De OpCie staat positief tegenover dit
voorstel. De praktische issues zullen nog bekeken worden.

➢ Verzoek goedkeuring EER 2021-2022: De OpCie is gevraagd om instemming of
advies te geven op de voorgestelde wijzigingen. Een punt wat aan bod komt is de
afschaffing van de mogelijkheid om twee individuele minors te volgen (dit is een
minor die door de student zelf wordt samengesteld). Dit zou administratief (te) veel
werk zijn. De OpCie geeft aan dat de afschaffing nadelig kan zijn voor uitzonderlijke
gevallen, maar dat het belang van een minor titel ook niet zo groot is. Uitsluitsel
hierover zal nog volgen. Ook wordt er een mogelijkheid tot herkansen van de
thesis/research practice/stage besproken. Deze zou in het nieuwe voorstel met 2
maanden verlengd kunnen worden. Momenteel is de tekst op meerdere manieren te
interpreteren dus hier zal verder overleg over moeten plaatsvinden.

Vakevaluaties (periode 3, 4 + DL vakken)
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.
Over het algemeen zijn de vakken goed geëvalueerd en is er veel waardering uitgesproken
in de vakevaluaties. Er zijn geen specifieke opmerkingen.
Wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar opcievg@wur.nl!

ENGLISH: Summary Programme Committee meeting 21st April 2021
General
➢ Morning meet up: A morning meet up with study advisors has been set up for all
students who experience difficulties with starting their day. During this meeting in the
morning, students can discuss their plans for the day. In this way, students can give
more rhythm to their day. If there is sufficient attendance then these meetings will
also take place in period 6. Teachers are informed so that they can communicate this
to their students.
➢ Online bachelor and master open day: The bachelor open day in March did not go
entirely smoothly. Something went technically wrong and therefore the morning
program could unfortunately not go through. We may have missed out on students
because of this. However, there are many applications for being a ‘Student for a day’.
There is also a possibility to book a tour on campus, so that future students get an
idea how the campus looks like. The master open day went well.
➢ Education on campus: In period 5, education will mainly stay online. From period 6
onwards, more will be possible on campus. Teachers can choose whether they wish
to use this extra space or keep all the education online.
➢ Reflection on education: Students who are working on their thesis sometimes
experience difficulties due to unusable or less available data. Fortunately, teachers
are flexible with the assessment. In the new academic year, several dilemmas will
arise regarding the use of self-tests. It is not desirable to make this mandatory. More
information will follow.
➢ Education eating disorders for teachers: On the 26th of May, there will be an
information session for teachers about eating disorders among students. Information
will be given about recognizing eating disorders and what to support these students.
➢ Meeting NAV and Di-Et-Tri: Meetings take place to improve the transition from DiEt-Tri to the NAV in order to find a better connection with the job market. The OpCie
is also involved, as the expertise of alumni can be used for the career preparation of
students. A working group has been set up.
➢ Visit PC BVG MNH Board of Education: On the 23rd of June, the OpCie will visit the
BoE. Among other things, there will be discussed if the study program can join the
national cluster of biomedical sciences studies.

Bachelor
➢ Link Research Methodology for Nutrition and Health I and II: The courses
Research Methodology for Nutrition and Health I (HNH25806) and II (HNH26306) are
related to each other in terms of content. This makes it illogical and undesirable for
students to participate in II and not yet in I. There is a proposal to make participation
in RM-I as a condition for participation in RM-II or to make it 1 large RM course of 12
ECTS. The OpCie is positive about these solutions and the practical issues will be
further discussed.
➢ Request for approval EER 2021-2022: The OpCie has been asked to give its
consent or advice on the proposed changes. One point that was mentioned is the
abolishment of the possibility to do two individual minors (this is a minor that is
composed by the student himself). This would be (too) much administrative work. The

OpCie indicates that it can be disadvantageous in exceptional cases, but that the
added value of the name of the minor is not that big. Besides that, a resit procedure
for the thesis/research practice/internship was discussed. The new text enables
students to extend the thesis/research practice/internship with two months. However,
the actual text is multi-interpretable and needs to be discussed in more detail.

Course evaluations (period 3, 4 + DL courses)
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.
In general, the courses have been well evaluated and much appreciation is expressed in the
course evaluations. There are no specific comments.
For more information, send an email to opcievg@wur.nl!

