Regioleren neemt een steeds belangrijker plaats in binnen ons onderwijs. Bij regioleren voeren studenten
onder begeleiding van een docent buitenschoolse projecten uit bij bedrijven en organisaties. Het regioleren
vindt bij ons plaats tijdens de vakdagen. Het project van de derdejaars studenten heet de FICA Vakdag omdat
de projecten (vooral) plaatsvinden bij FICA-bedrijven.
Welke projecten zoeken we?

Wa n n e e r v i n d t d e F I C A Va kd a g p l a a t s ?

Op dit moment zijn we op zoek naar inspirerende projecten voor derdejaars
studenten van de opleidingen voeding. Deze projecten zijn vooral gericht op
het oefenen van vaardigheden als voorbereiding op hun afsluitende
beroepsproeve. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:
• Formuleren van een onderzoeksvraag
• Opstellen van een onderzoeksplan
• Plannen en uitvoeren van onderzoek
• Advies uitbrengen aan de opdrachtgever
• Deelnemen aan projecten

De derdejaars studenten voeding gaan in periode 1 en 2 van het schooljaar
2021-2022 de FICA Vakdag uitvoeren. Zij zijn dan één dag per week, op
donderdag, beschikbaar voor projecten. De periode start op 30-8-21 en
eindigt op 24-1-22.

Wat is het onderwerp van het onderzoek?
Wat is het onderwerp van het onderzoek?
Omdat we drie opleidingen op niveau 4 in huis hebben kan het onderwerp
van het onderzoek verschillen. Per opleiding is dat als volgt:
• Vakexpert voeding en technologie: optimalisatie van product en proces
• Vakexpert voeding en kwaliteit: uitvoeren van onderzoek naar voeding
• Vakexpert voeding en voorlichting: advies over het gebruik van voeding
De studenten werken in duo’s. Dat biedt kansen om de kennis van de
studenten te laten samenkomen in een project. Tijdens eerdere projecten
hebben we ervaren dat het meerwaarde heeft om studenten van
verschillende opleidingen voeding te laten samenwerken.

Wa a r o m m e e d o e n m e t d e F I C A Va kd a g?
Bedrijven die dit hebben gedaan merken vooral dat studenten inspiratie
brengen en vragen stellen waar u zelf niet aan heeft gedacht. Onze studenten
kunnen u ook werk uit handen nemen. Ze kunnen werk voor u uitvoeren dat
normaal gesproken zou blijven liggen. Uiteraard verwachten wij wel dat u tijd
steekt in de begeleiding en faciliteiten beschikbaar stelt. U krijgt bovendien
de gelegenheid om potentiële werknemers aan het werk te zien. Veel
studenten gaan na het afstuderen aan het werk bij een bedrijf dat ze kennen
van stage of projecten. Ten aanzien van de faciliteiten is het overigens ook
mogelijk dat de studenten gebruik maken van de schoolfaciliteiten, dat
stimuleren wij zelfs van harte.

Meedoen?
Als u wilt meedoen met de FICA Vakdag of meer informatie wilt neem dan
contact op met Cock Smit: c.smit@clusius.nl
U kunt een project direct aanmelden met de volgende link:
Aanmelden FICA Vakdag of tinyurl.com/FICAvakdag21

