
DUTCH: Samenvatting OpCie-vergadering 7 oktober 2020 

Algemeen 

➢ Eetproblemen binnen BVG: Vanuit de OpCie en berichten van verscheidene 

studenten is naar voren gekomen dat het wenselijk zou zijn als eetproblematiek 

onder studenten meer bespreekbaar zou worden binnen de opleiding. Het 

voornemen is om dit vanuit twee kanten te benaderen. Aan de ene kant willen we 

bereiken dat docenten zich meer bewust worden van dit onderwerp en dat dit speelt 

onder studenten, zodat zij hier meer rekening mee kunnen houden tijdens de 

behandeling van mogelijk gevoelige onderwerpen. Aan de andere kant is het 

wenselijk om 1ste-jaars studenten meer voorlichting over het onderwerp te geven. Op 

deze manier wil de opleidingscommissie de bespreekbaarheid binnen de opleiding 

bevorderen. De OpCie is nog bezig om dit plan verder uit te werken. 

➢ Samenkomst met andere opleidingscommissies: Advies van de OpCie was 

gevraagd op een voorstel om samen met andere opleidingscommissies van de WUR 

een aantal keer per jaar samen te komen om ervaringen en ideeën uit te wisselen. 

Op deze manier kunnen opleidingen van elkaar leren. De OpCie van BVG geeft aan 

hierin geïnteresseerd te zijn. 

➢ Terugblik periode 6, zomertijd en vooruitblik studiejaar 2020-2021: 

- Studenten uit de OpCie vinden dat de WUR over het algemeen (in vergelijking 

met andere opleidingsinstellingen in Nederland) goed gehandeld heeft naar de 

steeds veranderende omstandigheden door COVID-19. De Virtual Classrooms 

werken goed en er zijn veel mogelijkheden om vragen te stellen.  

- Er wordt voor een beperkt aantal studenten lesgegeven on campus. Het valt op 

dat 1e-jaars BVG minder snel naar de campus komen dan master studenten. Dit 

zou kunnen komen doordat 1e-jaars studenten vooral thuis zijn blijven wonen. 

Vanaf periode 3 wordt er geen onderscheid meer gemaakt welke studenten 

voorrang hebben op on campus lessen.  

- Er wordt momenteel gezocht naar manieren om vanaf periode 2/3 meer 

studieplekken on campus te creëren.  

- Voor docenten is de werkdruk hoog. De lat zal voor hen iets lager moeten liggen 

om de ‘blended’ vorm van onderwijs vol te houden. Docenten krijgen nu zelf de 

keuze of ze on campus of online onderwijs willen verzorgen. 

Master 

➢ Interspecialisatie Data Science: Op termijn komt er een nieuwe interspecialisatie 

‘Data Science for Health’. Dit grenst aan het vakgebied van Voeding en Gezondheid, 

aangezien Data Science een onderzoeksveld is dat zich snel ontwikkelt en gebruikt 

wordt bij verschillende soorten voedingsonderzoek. Het is van belang om dit te 

implementeren in de opleiding. De OpCie heeft de opleidingsdirecteur de opdracht 

gegeven om deze specialisatie verder uit te werken.  

➢ Vervanging Internship met Research Practice 2020-2021: Studenten mogen hun 

internship niet meer door een tweede thesis vervangen. In plaats hiervan kunnen 

studenten kiezen voor ‘Research Practice’, een onderzoeksopdracht onder 



begeleiding van een WUR onderzoeker. Een onderdeel van de Research Practice is 

een oriëntatie op de arbeidsmarkt die anders bij een tweede thesis zou ontbreken.  

 
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. 
 

➢ HNH-29803 Basic Sensory Science: De studenten moesten zelf Jupiter Notebook 

downloaden en hiermee aan de slag gaan. Dit bleek toch wat lastig en veel studenten 

liepen vast met het programma. Vragen stellen ging online niet zo gemakkelijk. Ook 

waren de podcasts op Brightspace soms slecht verstaanbaar. De docenten zijn hiervan 

op de hoogte en zullen de volgende keer de tekst ook uitgeschreven online zetten. 

 

 

Wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar opcie.vg@wur.nl! 

 

 

  

mailto:opcie.vg@wur.nl


ENGLISH: Summary Programme Committee meeting 7th Oktober 2020 

General 

➢ Eating disorders within BVG: The OpCie and remarks from several students have 

implicated the need to create more awareness and lower the threshold to talk about 

eating problems of students within the study program. The OpCie recognizes two 

ways to accomplish this.  On one hand, we aim to increase the awareness of 

teachers on eating disorders among students and want to inform them how to 

respectfully deal with sensitive topics. On the other hand, we would like to give 1st 

year students more information on this topic. In this way, the programme committee 

would like to raise more attention for this within the programme. The OpCie is still 

working on a proposal to inform both students and teachers.  

➢ Meeting with other programme committees: The OpCie has been asked to react 

on a proposal to meet with other programme committees of the WUR a few times a 

year to share experiences and ideas. In this way, programme committees can learn 

from each other. The OpCie is positive about this proposal.   

➢ Review period 6, summertime and a preview study year 2020-2021:  

- In general, students think that the WUR handled well (compared to other 

universities in the Netherlands) considering the changing circumstances due to 

COVID-19. The Virtual Classrooms are working well and there are a lot of 

possibilities to bring up questions.  

- On campus education is available to a limited number of students. It is remarkable 

that less first year BVG-students come to campus compared to master students. 

This could be due to the fact that first year students still live at their parents’ 

house. From period 3 onwards, no distinction will be made as to which students 

have priority on on-campus classes. 

- From period 2/3 onwards, there will be more study places available on campus. 

- The workload for teachers is high. They need to lower the bar to keep up with 

teaching in a blended form. Teachers can now decide for themselves whether 

they want to organize on-campus or online classes.  

Master 

➢ Interspecialisation Data Science: In the long run, there will be a new specialization 

‘Data Science for Health’. This fits well to the field of Nutrition and Health, as Data 

Science is more and more upcoming. It is of importance that this will be implemented 

in the education, since nutrition research makes use of data science more often. The 

OpCie commissioned the programme director to come up with a draft for this 

specialization. 

➢ Replacement Internship by Research Practice 2020-201: Students cannot replace 

the internship by a second thesis in their graduation programme anymore. Instead, 

chair groups will offer a ‘Research Practice’ to those students, which is a research 

assignment under supervision of a WUR scientist. One part of the Research Practice 

includes an orientation of the professional field, which would otherwise be absent in 

the case of a second thesis.  



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. 
 

➢ HNH-29803 Basic Sensory Science: Students were required to download Jupiter 

Notebook themselves and start working with it. This turned out to be a bit difficult and 

many students got stuck with the program. Asking questions online wasn't that easy. 

The podcasts on Brightspace were sometimes difficult to hear. The teachers are aware 

of this and will publish the written text online next time. 

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