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Ben jij klaar voor 
de toekomst?



De Fruit Tech Campus Innocation Hub: 
de plek waar educatie en innovatie samen komen 
 
Samen met het bedrijfsleven, onderwijs en overheid werkt de Fruit Tech Campus aan de 
vernieuwing van het fruitonderwijs voor de gehele fruitketen, van teelt tot en met afzet. De 
Innocation Hub is hét innovatieve leer- en werkcentrum van de campus.

Alle opleidingen en cursussen die de Fruit Tech Campus aanbiedt zijn altijd:
 vraaggestuurd vanuit het bedrijfsleven en studenten;
 gericht op fruit, data en technologie;
 met experts uit het werkveld op praktijklocaties;
 praktijkgericht! 

De fruitsector en de Fruit Tech Campus blijven zich ontwikkelen, jij toch ook? 
Kijk rond in deze folder voor ons huidige aanbod aan opleidingen en cursussen.

Where #fruit
meets #data
and #technology



Werken én leren, de ideale combinatie
De lessen zijn altijd praktijkgericht, waarbij je de theorie dezelfde dag nog toepast in de echte 
praktijk. De weken dat je geen lessen volgt, ben je aan het werk bij jouw leerwerkbedrijf. Op deze 
manier haal je een diploma én heb je een vast salaris. De studiekosten worden meestal door jouw 
werkgever betaald. Daarnaast biedt deze opleiding jou baanzekerheid!

Opleiding Teelt & Tech - mbo versneld & deeltijd
Heb jij passie voor fruitteelt, data en techniek en wil jij alles weten van dé innovaties in de 
fruitsector? Wil jij versneld jouw mbo diploma behalen en tegelijkertijd een vast salaris hebben? 
Dan is de deeltijd 18+-opleiding Teelt & Tech echt iets voor jou!

Opleiding Operator Sort & Pack - mbo flexibel & deeltijd
De opleiding Sort & Pack leert om de samenhangende processen van het sorteren en verpakken 
van groente en fruit te begrijpen en dit te plaatsen in de totale keten. Deelnemers leren welke 
schakel zij zijn in het proces en wat hun invloed hierin is. Daarnaast worden deelnemers meer 
technisch geschoold. Zo kunnen ze zelf eenvoudig onderhoud plegen, evenals storingen oplossen 
en een betere gesprekspartner zijn voor de technische dienst.
 
Duur, plaats en tijd van de opleiding zijn zeer flexibel en naar de behoefte van zowel bedrijf 
als deelnemer.

Mbo niveau Duur opleiding Aantal weken op de Fruit Tech Campus

3 1,5 jaar 8 lesweken

4 1 jaar 5 lesweken

PRAKTIJK
80%

THEORIE
20%

De versnelde fruitopleiding 
start op 8 november 2021.



Opleiding fruitteelt - 
mbo BOL & BBL
Kom jij rechtstreeks uit het voortgezet onderwijs 
en ben je op zoek naar een opleiding in de 
fruitsector? Dan past deze opleiding aan Yuverta 
mbo Geldermalsen het beste bij jou! 

Vorm Niveau

BOL (voltijd) 3 / 4

BBL (deeltijd) 2 / 3 / 4

Opleiding Mechatronica in 
Food - mbo versneld & deeltijd 
Word jij enthousiast van sleutelen aan machines 
en vind jij het interessant hoe natuurproducten 
worden gesorteerd en verpakt met de aller-
nieuwste technologieën? Ben jij aan de slag 
of lijkt het jou leuk om aan de slag te gaan als 
servicemonteur of medewerker technische 
dienst binnen de dynamische foodindustrie 
van groenten en fruit? Dan is deze tweejarige 
opleiding ‘Mechatronica in Food’ gericht op de 
groente- en fruitsector echt iets voor jou!  

Dit betaalde en persoonlijke leertraject mét 
baan en baanzekerheid start in september 2021.

Operator Sort & Pack
Mechatronica in Food



Cursus Dutch & Fruit
Wil jij anderstaligen op jouw bedrijf zelfstandiger laten functioneren en meer verantwoordelijkheid 
laten nemen op de werkvloer? Het kunnen communiceren met collega’s, leidinggevenden en 
klanten is hierbij essentieel. De cursus Dutch & Fruit is een cursus Nederlands specifiek voor op 
de fruitwerkvloer.

Door het maatwerk van deze cursus is het 
mogelijk om op verschillende niveaus en 
tijdstippen in te stappen. 

Cursus Fruit & Watermanagement: Fertigatie
Wil jij een optimale fertigatiestrategie toe kunnen passen op jouw bedrijf? Voor een gezond en 
goed producerend gewas zijn naast water en meststoffen, ook bodem en technologische kennis 
van het systeem van belang. Deze cursus geeft jou de essentiële kennis en kunde die je direct 
kunt toepassen in jouw eigen praktijk. Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door Colland 
Arbeidsmarkt en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). 

Start november 2021

Blijf ons volgen voor deeltijd 
hbo-trajecten in ontwikkeling!



Ben jij klaar voor 
de toekomst?

Geïnteresseerd of direct aanmelden?

Kijk op www.fruittechcampus.nl
Neem contact op met 
Mireille Gijsberts (programma-manager Fruit Tech Campus) 
via 06 20 54 13 23 of gijsberts@fruittechcampus.nl


