DUTCH: Samenvatting Opcievergadering 10 Oktober 2018
Bachelor
 Bachelor Skills project gestart: Dit jaar is het nieuwe bachelor skills project van
start gegaan in het eerste jaar van de BVG. In dit skills project, werken studenten
gedurende de drie jaar BVG aan vier basis academische vaardigheden: Presenting,
Writing, Information Literacy en Collaboration.
 Verlenging Numerus Fixus aangevraagd: De OpCie heeft een verzoek ingediend
bij de Raad van Bestuur om de Numerus Fixus voor de jaren 2020-2023 vast te
stellen. Voor 2019 is deze al vastgesteld op 180. Voor 2020 zijn 190 plaatsen
aangevraagd, voor zowel 2021 als 2022 zijn 200 plaatsen aangevraagd en voor 2023
is geen Numerus Fixus meer aangevraagd. Deze aanvraag kan altijd worden herzien.
Afgelopen jaar waren er volgens de Numerus Fixus 170 plaatsen beschikbaar en zijn
er uiteindelijk 150 studenten gestart, dit betekent dat iedereen op de wachtlijst een
plaats heeft gekregen.

Master
 MNH specialisaties: Tijdens deze vergadering is er gediscussieerd over de
verschillende master specialisaties. De komende tijd zullen er plannen gemaakt
worden over de herstructurering van de master en de bijbehorende specialisaties,
waarbij gestreefd wordt naar een ingang per september 2019. Daarnaast wordt ook
gekeken naar de mogelijkheid voor een pre-master voor studenten die de BVG niet
gevolgd hebben. Tijdens de volgende OpCie vergadering zullen de specialisaties een
voor een besproken worden. Als er suggesties zijn vanuit huidige bachelor- of master
studenten voor een nieuwe indeling/nieuwe vakken zijn deze welkom!
 Specialisatie F: Aangezien deze specialisatie afgelopen jaar voor het eerst te volgen
was, zijn er plannen om een studenten-evaluatie sessie te houden over deze
specialisatie. De specialisatie zal in elk geval besproken worden tijdens de volgende
OpCie vergadering.
Vanuit studenten is het onder andere onduidelijk of het vak Product and Process
Design (PPD) ter vervanging van Academic Consultancy Training (ACT) kan worden
gevolgd, aangezien MFT studenten uit dezelfde specialisatie PPD moeten volgen in
plaats van ACT (dit geldt ook voor specialisatie D). Volgens de universiteitregels is dit
wél mogelijk (voor alle specialisaties), maar in praktijk worden studenten die geen
MFT programma volgen vaak niet toegelaten voor PPD omdat het vak dan te vol
wordt.
Daarnaast is het vanuit studenten naar voren gekomen dat een aantal vakken uit
andere leerstoelgroepen (e.g. MIB and HMI) goed aansluiten bij de specialisatie,
deze zouden als optional courses kunnen worden opgenomen in het schema
document (van studieadviseurs) van specialisatie F.

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.
 HNE-11306 Nutritional Assessment of Foods: Dit vak is matig beoordeeld door
studenten. Dit was echter het laatste jaar dat het vak gegeven is, aangezien het vak
in de herprogrammering van de bachelor vervangen is door een nieuw vak in het

gebied van levensmiddelentechnologie. Waarschijnlijk komt er alsnog een studentenevaluatie sessie over dit vak, om te bespreken waar de grootste beperkingen in het
vak zaten. Daarnaast zullen er ook studenten betrokken worden bij de ontwikkeling
van het nieuwe vak.
 YNH-30302 Frontiers in Nutrition science: Afgelopen jaar werd dit master vak voor
verbreding (verplicht voor alle specialisaties) voor het eerst gegeven. Het vak verliep
echter vrij rommelig en de communicatie ging niet altijd even goed. 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. Dit jaar wordt het
vak met een nieuwe opzet gegeven en is er een nieuw systeem voor de colleges van
de verschillende docenten, waardoor docenten naar verwachting minder snel zullen
afzeggen. Daarnaast heeft het vak nu vanaf het begin een vakcoördinator, daarom
zal het vak naar verwachting beter verlopen dit jaar.
Wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar opcievg@wur.nl!

ENGLISH: Summary Education Committee meeting 10th October 2018
Bachelor
 Bachelor Skills project started: This academic year, the bachelor skills project has
started in the first year of the BVG. Students will work on four academic skills during
the three years of their bachelor: Presenting, Writing, Information Literacy and
Collaboration.
 Prolongation Numerus Fixus requested: The Education Committee has handed in
a request at the Board of Directors to determine the Numerus Fixus for the coming
years (2020-2023). For the year 2019 the Numerus Fixus has already been
established at 180 places. 190 places are requested for the year 2020, 200 places
are requested for both the years 2021 and 2022, no Numerus Fixus is requested for
the year 2023. These requests can be reconsidered at any time. Last year, 170
places were available according to the Numerus Fixus. Finally, 150 students have
started the bachelor in 2018 which means that every person on the waiting list has
received a place.

Master
 MNH specialisations: During this meeting, we discussed about the structure of the
current master specialisations of the MNH. During the coming year, plans for the
restructuring of the current master specialisations will be made, aiming at
implementation in September 2019. Furthermore, it will be discussed if it is possible
to introduce a pre-master for master students that did not follow the BVG. During the
next Education Committee meeting all master specialisations will be discussed one
by one. Any suggestion from current bachelor and master students concerning a new
structure for the master specialisations is welcome!
 Specialisation F: Since this is a new specialisation that can be followed for the
second time this academic year, there are plans to organise a student-evaluation
session about this specialisation. The specialisation will certainly be discussed during
the next Education Committee meeting.
According to students, one of the ambiguities in this specialisation is about the course
Product and Process Design (PPD). It is unclear if you can follow this course instead
of Academic Consultancy Training (ACT), since MFT students (following the same
specialisation) are obligated to follow PPD instead of ACT (same accounts for
specialisation D). According to the university rules, it is possible to follow PPD instead
of ACT for all specialisations. However, in practice non-MFT students are often not
accepted for the course PPD because this course has too many students then.
Furthermore, according to students some courses of other chairgroups (e.g. MIB and
HMI) will fit well in specialisation F. These courses could become optional courses on
the scheme document (of the study advisors) of specialisation F.

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.
 HNE-11306 Nutritional Assessment of Foods: This courses is rated moderately by
students. However, this was the last year that the course was given, since the course
has been replaced by a new course (about the principles of food technology) in the

reprogrammed bachelor. Probably, a student evaluation session will still be organised
to assess the strongest limitations of the course. Furthermore, students will also be
involved in the development of the new course.
 YNH-30302 Frontiers in Nutrition science: Last year, this master course for
broadening (obligated for all specialisations) was given for the first time. The course
was rated not very well. Since a lot of the lecturers 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. This year, the course will be given using a total new design
including a new system for lectures. It is expected that this new system will lower the
amount of lecturers that cancel their lecture in the end. Thereby, this year the course
has a course coordinator from the beginning. Therefore, it is expected that the course
will be rated better this year.
For more information, send an email to opcievg@wur.nl!

