
DUTCH: Samenvatting OpCie-vergadering 9 december 2020 

Algemeen 

➢ Score BVG Keuzegids Universiteiten: De opleiding is in score gedaald, maar dit 

komt voornamelijk doordat de methode van beoordeling is veranderd ten opzichte 

van voorgaande jaren. Vergeleken met andere gerelateerde studies scoren we goed. 

Carrièrevoorbereiding is een punt waar de opleiding graag beter op wil scoren. De 

OpCie is hiermee aan de slag gegaan (zie ook het punt hieronder). 

➢ Carrière oriëntatie binnen de opleiding: De OpCie wil carrièrevoorbereiding graag 

beter onder de aandacht brengen in zowel de bachelor als de master. Momenteel zijn 

we aan het inventariseren hoe we dit kunnen doen. Een van de ideeën is om 

gedurende de bachelor gastcolleges duidelijker te bestempelen als ‘carrière 

voorbereidend’, maar ook om vanaf jaar 1 duidelijker te maken waartoe je wordt 

opgeleid in de opleiding. Daarnaast zijn studenten nieuwsgierig naar de 

baanmogelijkheden per masterspecialisatie. Daarnaast is Di-Et-Tri voornemens om 

een initiatief op te zetten om voor afgestudeerden de overgang naar de NAV soepeler 

te maken. Er wordt een werkgroep vanuit de OpCie opgezet om met dit onderwerp 

aan de slag te gaan. 

➢ Aanpak eetproblemen: Vanuit de OpCie en door berichten van verscheidene 

studenten is naar voren gekomen dat er meer aandacht nodig is voor het 

bespreekbaar maken van en omgaan met eetproblemen binnen de opleiding. Naar 

aanleiding hiervan zal er een voorlichting worden georganiseerd op dinsdag 19 

januari van 12:30 tot 14:00 uur in samenwerking met Ixta Noa. Dit zal online 

plaatsvinden en studenten hebben de mogelijkheid om anoniem deel te nemen. Alle 

BVG studenten zijn voor deze voorlichting uitgenodigd en de voertaal zal in het 

Nederlands zijn. Mocht een student de behoefte hebben om door te praten over dit 

onderwerp, kan er contact worden opgenomen met een studieadviseur. 

➢ Contact met studenten: Docenten geven aan het contact met studenten soms 

verloren te zijn vanwege online lessen. Waar normaal gesproken een kort informeel 

gesprekje na het college plaatsvindt, is dit nu weggevallen. Toch is het belangrijk dat 

dit contact behouden blijft en ook persoonlijke verhalen worden gedeeld. Daarnaast 

moeten studenten zich nog steeds vrij voelen om vragen te stellen. 

➢ Online lesgeven: Zowel studenten als docenten merken dat studenten het lastig 

vinden om ritme te vinden nu veel lessen online zijn. Meer handvatten (vooral voor 

eerstejaars bachelor studenten) zou gewaardeerd worden (wanneer bepaalde 

opdrachten gemaakt moeten worden, weekschema met deadlines, etc.). 

Bachelor 

➢ Skills Portfolio 3 ECTS i.p.v. 2 ECTS: Er ligt een voorstel bij de Board of Education 

om het Skills Portfolio for BVG van 2 ECTS te verhogen naar 3 ECTS voor alle 

studenten die dit vak in hun programma hebben. Er ligt ook een voorstel om deze 3 

credits in 3 delen toe te kennen, 1 ECTS voor alle afgeronde opdrachten van één 

studiejaar. Door de credits eerder toe te kennen, zullen studenten hopelijk meer 

gemotiveerd zijn om hun portfolio bij houden en voorkomt het studievertraging.  



 

 

 

Master 

➢ Workshops Find your MSc Thesis/Internship: Vanaf november zijn de 

studieadviseurs weer begonnen met de workshops Find your MSc Thesis/Internship. 

Tijdens de workshop zullen per keer max. 4 studenten samen (onder begeleiding van 

een studieadviseur) bezig gaan met de oriëntatie op een thesis/stage. Studenten 

kunnen zich aanmelden via het afsprakensysteem van de studieadviseurs. Oriëntatie 

op de thesis en stage is erg belangrijk en deze workshops zouden hier goed bij 

kunnen helpen. Daarnaast organiseert Di-Et-Tri op 21 januari een stageavond. 

Vakevaluaties (periode 6) 

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. 

  

➢ HNH-26806 Introduction to Global Nutrition and Health: Studenten vonden de 

werkdruk vrij hoog. Daarnaast bestond het tentamen uit multiple choice vragen en 

deze waren nogal letterlijk gesteld. Open vragen zouden misschien beter zijn. De 

desbetreffende docenten zullen hiernaar kijken. 

➢ HNH-10806 Nutrition and Health: Macronutrients, Energy and Health: Studenten 

vonden het lastig om overzicht te houden en hadden graag gebruik willen maken van 

een weekoverzicht. Het kan zijn dat de eerstejaars studenten nog een beetje moeten 

wennen aan de overstap van de middelbare school naar de universiteit.  

Wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar opcie.vg@wur.nl! 
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ENGLISH: Summary Programme Committee meeting 9th December 
2020 

General 

➢ Score BVG ‘Keuzegids’ Universities: The study programme has decreased in 

score. However, this is mostly due to the method of assessment which has changed 

in criteria and weight compared to previous years. In comparison to other related 

studies we still have a good score. We would like to increase our score on career 

preparation. The OpCie will continue to work on this (see the point below).  

➢ Career orientation within the study program: The OpCie would like to draw more 

attention to career preparation in both the bachelor and the master. During the 

bachelor, e.g. guest lectures could be more clearly labeled as 'career preparatory'. In 

addition, students are curious about the job opportunities per master specialization. 

Di-Et-Tri has the initiative to make the transition to the NAV smoother for graduates. 

The OpCie will initiate a working group on this subject. 
➢ Approach of eating disorders: The Opcie and remarks from several students have 

indicated that more space and information is needed to talk freely about eating 

disorders within the study program. In response to this, an information session will be 

organized on Tuesday 19 January from 12:30 to 14:00h in collaboration with Ixta 

Noa. It will take place online and students will have the opportunity to participate 

anonymously. All BVG students are invited and the session will be in Dutch. Students 

who want to talk about this subject can contact a study advisor afterwards.  

➢ Contact with students: Teachers have indicated that they have lost contact with 

some students due to online lessons. Usually, a short informal conversation takes 

place after the lecture, but this has now disappeared. Yet, it is important to maintain 

this contact and to continue sharing personal issues. In addition, students should still 

feel free to ask questions. 

➢ Teaching online: Both students and teachers notice that students find it difficult to 

maintain a rhythm now that many lessons are online. It would be appreciated if there 

was more guidance especially for first year bachelor students (when certain 

assignments need to be completed, week schedules with deadlines, etc.). 

Bachelor 

➢ Skills Portfolio 3 ECTS instead of 2 ECTS: There is a proposal send to the Board 

of Education to increase the study load of the Skills Portfolio for BVG from 2 ECTS to 

3 ECTS. Ideally, these 3 credits will be split into 3 x 1 ECTS courses. By rewarding 

students after completion of all assignments of one study year, students will be more 

motivated to keep track of the portfolio and study delay can be prevented.   

  



Master 

➢ Workshops Find your MSc Thesis / Internship: From November onwards, the 

study adviser restart the workshops Find your MSc Thesis/Internship. Groups of max. 

4 students work together on ideas and plans to find a potential thesis/internship. 

Students can enroll themselves via the appointment system of the study advisers. 

Early orientation on a thesis or internship is very important and these workshops 

could help. In addition, an internship evening will be organized by Di-Et-Tri on the 21st 

of January. 

Course evaluations (period 6) 
 
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. 

➢ HNH-26806 Introduction to Global Nutrition and Health: Students experienced the 

workload as quite heavy. In addition, the exam consisted of multiple-choice questions 

and these were quite verbatim. Open questions might be better. The teachers will 

look further into this. 

➢ HNH-10806 Nutrition and Health: Macronutrients, Energy and Health: Students 

found it difficult to keep an overview and would have liked to use a weekly overview. 

Students may need to get used to the transition from high school to university. 

For more information, send an email to opcievg@wur.nl! 
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