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Conclusies Verkenning FRUIT ONDERWIJS 
GELDERMALSEN 

 
Het doel was het verkennen van een aanpak die voorziet in het behoud van een 
toekomstbestendige opleiding met studenten en het trainen van (potentiële) werknemers 
in de fruitsector. Aangezien de ‘leegloop’ gestopt moet worden moet er ook de nadruk 
gelegd worden op het laten zien wat er aan innovatieve en inspirerende zaken gebeurt 
binnen de fruitteelt. 
 
Op basis van de analyse verkenning komen de volgende conclusies naar voren: 

• Fruitteelt onderwijs is niet levensvatbaar in de huidige opzet. Het aantal 
inschrijvingen loopt naar nul waardoor in de huidige vorm het fruitteelt onderwijs in 
Geldermalsen, en hiermee in Nederland verdwijnt. 

• In zowel onderwijs als sector en regio is in vele initiatieven zoals Fruitpact (Orchard 
of the Future), Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (Human Capital Agenda), 
Groenpact (Digitale Versnellingsagenda (mbo)), sprake van noodzaak te werken aan 
verbeteren van het groene onderwijs door samenwerking tussen bedrijfsleven en 
onderwijs. 

• Er is voldoende vraag in de regio en sector naar goed gekwalificeerd personeel, 
echter hebben deze een ander profiel dan alleen teelt. Het gevraagde profiel is een 
mix van teelt met technologie om zodoende een rol te kunnen (blijven) spelen in 
Tuinbouw 4.0 (de 4e industriële revolutie in tuinbouw waar robots en data de kern 
vormen) en Precisie Fruitteelt (waar sensoren en gedigitaliseerde apparatuur data 
gestuurd de kern vormen). 

• Om leerlingen aan te trekken tot de opleiding is vernieuwing van het 
onderwijsprogramma nodig. Zowel wat betreft de vorm (Beroeps Opleidende 
Leerweg (BOL) / Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL))) als de inhoud (van teelt naar 
een bredere opleiding met een techn(olog)ische basis), en naamgeving en marketing 
van de opleiding. 

• Nieuwe samenwerkingen zijn nodig om vernieuwd en aansluitend onderwijs voor de 
fruitsector te realiseren. Helicon Geldermalsen (mbo, teeltprofiel) en Aeres (vmbo-
mbo-hbo agri techniek profiel) hebben uitgesproken gezamenlijk deze uitdaging in 
een publiek private samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven, aan te willen 
gaan. Deze ontwikkeling wordt samengebracht in de Fruit Tech Campus. 

• Naast vernieuwing van het onderwijs is ook vernieuwing en ontsluiting van 
bedrijfsfaciliteiten voor het onderwijs relevant. Hierin stellen de partners hun 
faciliteiten ter beschikking: o.a. de proeftuinen, sorteer- & verpakkingsfaciliteiten, 
koel- & bewaarfaciliteiten, mechanisatie equipment, etc. De faciliteiten dienen 
maximaal ingericht te zijn om te gebruiken als praktijk leeromgeving. 

• In diverse gesprekken met de gemeente West Betuwe (waar Geldermalsen 
toebehoort), Provincie Gelderland en andere regionale stakeholders is de ambitie 
uitgesproken een Fruit Tech Campus te realiseren met niet alleen een 
“zichtbaarheid” voor potentiële studenten, maar ook een kernfunctie in de 
ontwikkeling van de (inter)nationale positie van de fruitsector. 


