DUTCH: Samenvatting OpCievergadering 8 December 2021
Actiepunten verslag inventariseren data analyse
Het is belang om data processing en data analyse skills binnen verschillende
(master)vakken terug te laten komen. Er ligt een plan op tafel om in samenwerking met
de vakcoördinatoren te kijken naar hoe deze skills structureel een plek kunnen krijgen
binnen de verplichte (CS) vakken. Er wordt gekeken hoe dit bijvoorbeeld in het vak
HNH-32006 Design and Interpretation of Nutrition Intervention Studies geïntegreerd
kan worden. Een vergadering met de opleidingsdirecteur en vakcoördinatoren volgt
nog.
Docenten geven aan dat er (online) studie materiaal klaar ligt voor studenten om
eventuele achterstanden in data processing en data analyse skills bij te spijkeren.
Docenten zouden deze bijspijker stof kunnen aanreiken aan studenten bij aanvang van
de MSc thesis.
Uit een vergadering met leerstoelgroep Global Nutrition kwam naar voren dat naast
specialisatie B, ook studenten die specialisatie E volgen, worstelen met skills
aangaande data processing en data analyse. Dit is onder de aandacht gebracht en
wijzigen in het curriculum worden in gang gezet voor de aanvang van het komende
academische jaar (2022-2023), De wijziging omvat een verplicht vak die zich zal
focussen op het verkrijgen van data analyse skills.
Mededelingen inkomende stukken
 Diploma uitreikingen: de diploma uitreikingen zouden (d.d 8-12-2021) on-campus
plaatsvinden. Echter, vooralsnog is i.v.m. de huidige maatregelen dit besluit toch
ingetrokken. De diploma uitreiking van de masterstudenten zal uitgesteld
worden. Nadere berichtgeving volgt. De diploma uitreiking van de bachelor
studenten zal twee keer per jaar plaatsvinden.
 Docenten vergadering/ uitwisseling BoE: de BoE pleit voor herhaaldelijke
vergaderingen tussen de BoE en de opleiding BVG/MNH en andere opleidingen.
Er zijn twee wijzigen in het budget aangebracht. De bezuinigingen zijn het
resultaat van een mindere instroom van eerstejaars studenten. Echter, gaat er
nog een brief uit gericht aan de BoE om de wensen voor strategische middelen
kenbaar te maken.
 Memo Board of Education ‘Quality education in Corona times’: er is een
document opgesteld met daarin vastgelegd hoe de WUR het onderwijs heeft
kunnen voortzetten in tijden van de pandemie. De flexibiliteit en creativiteit
waarmee docenten aan de WUR het online onderwijs hebben aangepakt kwam
hier duidelijk naar voren. Dit document wordt meegenomen naar de eerst
volgende accreditatie ronde.
 Debatavond: studenten zouden graag een debatavond houden voor de BVG en
MNH studenten. De debatavond zal dienen als middel om de
opleidingscommissie meer onder de aandacht van studenten te brengen. Het
idee is om zowel studenten als docenten bij de debatavond te betrekken. Met de
huidige maatregelen, en de wens om de debatavond on-campus te laten
plaatsvinden, wordt nog gezocht naar een exacte datum.

Wel en wee
Studenten gingen de samenwerking aan met Studium Generale. Zij hebben een extra
curriculair georganiseerd waarbij masterstudenten met elkaar én academici in het
werkveld het gesprek aangingen over onder andere drijfveren. De studenten die het
programma volgden, gaven aan opgelucht te zijn dat ze met studiegenoten weer
samen konden komen in een programma als die van Studium Generale.
Het gevoel van parallelle werelden heerst onder de docenten en studenten. Reuring op
de campus laat een voldaan gevoel achter. Voldoende (zelf)testen en het op de juiste
manier dragen van mondkapjes zorgt ervoor dat iedereen, ook de studenten en
docenten die behoren tot een risicogroep, met een veilig gevoel de campusgebouwen
kunnen binnenlopen.
Voorstellen wijzigingen voor EMC 2022/2023
 Opname vak MAT-34806 Bayesian Data Analyse: als RO2 vak binnen specialisatie
A (jaar 2, periode 4). Dit vak zit voor alsnog alleen in het verplichte curriculum van
de Data Science specialisatie. Het invoegen van dit vak in specialisatie A zal ten
koste gaan van een keuzevak binnen de specialisatie.
 Het aannemen van het nieuwe tenure tracker: het verzoek voor het opzetten van
mogelijke nieuwe specialistische vakken wordt momenteel onder de aandacht
gebracht bij de verschillende leerstoelgroepen.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 19 januari 2022.
Wil je meer informatie na het lezen van de samenvatting, stuur dan een mailtje naar
opcievg@wur.nl!

ENGLISH: Summary Programme Committee meeting 8 December 2021
Action items report inventory data analysis
The importance of including data processing a data analyse skills within different
(master)courses seems to be a recurring issue. The current plan comprises cooperation
with course coordinators to brainstorm how obtaining these skills can become a fixed
structure within the compulsory courses (CS). Currently the programme director and
course coordinators of the course HNH-32006 Design and Interpretation of Nutrition
Intervention Studies are looking at the integration of these skills.
Teachers are mentioning that there is (online) study material available for students to
help them catch up on skills regarding data processing and data analysis. For example,
teachers could present the study material to master students when starting their thesis.
The teachers of the chair group of Global Nutrition found that besides students enrolled
in specialisation B, also students from specialisation E are struggling with the same data
processing and data analysis skills. This has been brought to the attention of the
program director which has led to changes in the curriculum of specialisation E which
will put into practice the next academic year (2022-2023). The adjustment made in the
curriculum comprises the inclusion of a compulsory course focussing on obtaining data
analysis skills.
Announcements incoming documents
 Graduation: it has been decided that the degree graduation will be held oncampus. However, should there be any adjustment to the current measures
regarding the pandemic, the graduation day for the master students will be
postponed. Graduation day for the bachelor students will be held twice a year.
 Teachers meeting/ exchange BoE: BoE is advocating for more frequent
meetings with the programme committee. There have been two adjustments
made in the financial budget report. The budget cuts made were the result of
the lower inflow of first-year students. However, a letter directed at the BoE has
been sent to assert the wishes for strategic resources.
 Memo Board of Education ‘Quality education in Corona times’: a report on how
the WUR has provided continuous education to students in times of the
pandemic has been documented. It was apparent that the degree of flexibility
and creativity among teachers from WUR was very high during the
transformation to online education, and they tackled the tools for online
education well. The document is going to be considered during the next
accreditation round.
 Debate evening: students from the Programme Committee are organising a
debate evening for both bachelor and master students. The debate evening will
serve as means to draw more attention to the Programme Committee. The idea
is to involve both students and teachers. With the current measures, and the
wish to do the debate evening on-campus, a specific date is still to be discussed.

Well and woe
Students collaborated with Studium Generale and organised a extracurricular
programme for master students. During this series of evenings, students could debate
with each other but also with alumni (academics) about among other things incentives.
The students that followed the programme mentioned that they were relieved to come
together with study peers in such a programme as that of Studium Generale.
The feeling of parallel worlds is prevailing. Both teachers and students are feeling
excited when leaving the campus after a day of on-campus education. Sufficient
(self)testing and the correct usage of facemasks ensures that everyone, also the
students and teachers belonging to a risk group, can enter any campus building with a
feeling of safety.
Proposal changes for EMC 2022/2023
 Incorporation course MAT-34806 Bayesian Data Analyse: as a RO2 course within
specialisation A (year 2, period 4). The course is still solely a compulsory course
for the Data Science specialisation. The incorporation of the course in
specialisation A will ofcourse be included at the expense of another optional
(RO2) course.
 Employment new tenure tracker: the proposition to set up new specialised
courses is currently being brought to the attention of the different chair groups.
The next meeting will be held on: 19th of January 2022.
Would you like to have more information, send an email to: opcievg@wur.nl!

