
Versnelde opleiding Teelt & Tech

Werken én leren, de ideale combinatie

De versnelde opleiding in het kort:

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!

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.

 De nieuwste technieken & innovaties 
 Praktijk staat centraal
 Begeleiding op werk en school
 Erkend mbo diploma
 Vast salaris tijdens de opleiding
 Meestal geen studiekosten
 Baanzekerheid

fruittechcampus.nl

PRAKTIJK
80%

THEORIE
20%

start 8 november 2021



Student aan 
het woord

‘Ik ben niet iemand van de boeken. Ik wil 
gewoon lekker werken en in de praktijk 
leren. Tijdens de themaweken krijgen 
we in de ochtend theorie. Vaak komen er 
mensen van verschillende bedrijven en 
organisaties iets over het thema vertellen. 
Daar gaan we ’s middags gelijk mee aan 
de slag in de praktijk.’

Niveaus en lesweken

Aanmelden

Deze opleiding wordt versneld aangeboden op mbo niveau 3 en 4. 
Kijk op www.fruittechcampus.nl voor de actuele lesweken in het huidige studiejaar.

Modulen
De opleiding bestaat uit vier modulen, die ook los als cursus aangeboden worden:

 Gezond gewas
In deze module leer je alles over 
groene gewasbescherming en de 
toepassing van precisietechnieken 
door sprekers uit de praktijk.

	Vitale bodem
Bij deze module staan bodemleven 
en bodemverbetering centraal, 
waarin je onder andere meerdere 
percelen bezoekt met verschillende 
bodemtypen zoals zand, klei en veen.

	Toekomstbestendig bedrijf
Ondernemerschap draagt bij aan 
het succes van een bedrijf, in deze 
module leer je onder andere kansen 
en bedreigingen in kaart te brengen.
 
	Zorg voor omgeving
In deze module ga je aan de slag 
met het maken van een plantplan 
waarvan het optimaliseren van 
de biodiversiteit één van de vele 
onderwerpen is.

Wil je meer informatie over of je aanmelden voor deze opleiding? 
	Kijk op www.fruittechcampus.nl 
	Neem contact op met Mireille Gijsberts, programma-manager Fruit Tech Campus, 
 via 06 20 54 13 23 of via gijsberts@fruittechcampus.nl 

Kom je rechtstreeks van het voortgezet onderwijs en wil je ook graag een teelt opleiding volgen? 

Kijk dan ook op onze website.

Mbo niveau Duur opleiding Aantal weken op de Fruit Tech Campus

3 1,5 jaar 8 lesweken

4 1 jaar 5 lesweken

fruittechcampus.nl

Ben jij benieuwd?

PRAKTIJK
80%

THEORIE
20%
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