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Advies projectplan evaluatie Epicurus - deelstudie II

Geachte dr. ir. Lont, dr. G.E. Linthorst,
Begin oktober is de Studentenraad om advies gevraagd aangaande het projectplan voor de
evaluatie van het invoeringsproces van de bachelor Epicurus, ook wel bekend als deelstudie II.
In het algemeen is de Studentenraad tevreden met de opstelling van het projectplan. Zij heeft er
het volste vertrouwen in dat de twee externe onderzoekers, die het projectplan hebben
opgesteld, dit goed doordacht hebben en de benodigde expertise hebben om deze evaluatie uit
te voeren. De Studentenraad was met name zeer te spreken over de focus die gelegd zal worden
op het draagvlak door middel van het afnemen van interviews met belanghebbenden en het
organiseren van focusgroepen. De Studentenraad hoopt dat hier een voldoende diverse groep
bij betrokken wordt, zodat er verschillende perspectieven vertegenwoordigd worden.
Één van de vier centrale onderwerpen die geëvalueerd gaat worden, is hoe de studenten de
invoering van Epicurus hebben ervaren. In het projectplan staat omschreven dat het hierbij gaat
om studenten die de overgangsregeling naar het nieuwe curriculum hebben ervaren. Echter
acht de Studentenraad het dermate belangrijk om ook de eerste lichting Epicurus studenten
hierbij te betrekken, aangezien deze lichting studenten de eerste ‘kinderziekten’ van het nieuwe
curriculum ook heeft ervaren, dat zij dit met klem wil benadrukken. De Studentenraad zou
daarnaast aanraden om de tweede lichting van het nieuwe curriculum hier ook bij te betrekken
om te kunnen bepalen of deze ‘kinderziekten’ hierna verholpen zijn.

Indien er vooralsnog besloten wordt om een survey uit te zetten, moet een grote
verscheidenheid aan studenten hun mening hierover kunnen geven, zodat dit tot
representatieve resultaten kan leiden. Daarnaast wil de Studentenraad waarschuwen voor een
mogelijke selectiebias die hierbij kan ontstaan. Zo zou een bepaalde groep studenten meer
geneigd kunnen zijn deze survey in te vullen, waardoor er geen representatief beeld ontstaat
voor de gehele lichting studenten.
Gebaseerd op de genoemde punten is de Studentenraad tot een advies gekomen.

Besluit
De Studentenraad besluit positief te adviseren aangaande het projectplan voor de evaluatie van
het invoeringsproces van de bachelor Epicurus, mits
1. De eerste lichting, dan wel de eerste twee lichtingen van Epicurus studenten bij de
evaluatie worden betrokken.
2. Er genoeg verschillende groepen worden betrokken bij de survey indien deze wordt
afgenomen.
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