
Branche-opleiding
Fruit Vakexpert

Herken jij jezelf hierin?

Dé kennis & kunde voor toekomstige fruittelers

Fruit Vakexpert in het kort:

Een goede fruitteeltopleiding vindt plaats in de praktijk. 
De vraag naar een opleiding waarbij teelt, technologie en data-ontwikkelingen 
centraal staan groeit. Gedreven vanuit die behoefte door bedrijven in de fruitteelt 
beoogd de Fruit Tech Campus daarom de brancheopleiding Fruit Vakexpert te 
ontwikkelen, waar de nieuwe generatie wordt voorbereid op de toekomst van de 
fruitsector. Een toekomst die vele uitdagingen kent zoals beschikbaarheid van 
water, arbeid en de toepassing van gewasbescherming.

 Start 2e kwartaal 2023
 Vakmanschap op fruitteelt én data & techniek
 Les van de experts uit het werkveld op praktijklocaties
 Lesrooster ingericht op de verschillende seizoenen
 in de teelt
 Programma gebaseerd op de Teelt Innovatie Roadmap
	Ook modulair te volgen

fruittechcampus.nl

 Schoolverlater, instromer of werkende in de    
 fruitsector die het vak wil leren of zichzelf verder wil  
 ontwikkelen
	Passie voor fruitteelt, data en techniek
 Bovenop de nieuwste technieken én innovaties in de  
 fruitsector willen zitten
 Willen leren van de experts uit het werkveld



Studenten aan 
het woord!

Jorn: ‘Ik ben niet iemand van de boeken. Ik 
wil gewoon lekker werken en in de praktijk 
leren. Tijdens de themaweken krijgen we 
een aantal dagdelen theorie. Vaak komen 
er mensen van verschillende bedrijven en 
organisaties iets over het thema vertellen. 
Hierdoor kunnen we de geleerde theorie 
gelijk in de praktijk toepassen.’

Meer informatie

Modulen
De opleiding bestaat uit verschillende modulen. Een module bestaat uit 6 dagdelen en 
wordt in een periode van 10 weken afgerond.

 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 Lisanne van Haarlem via vanhaarlem@fruittechcampus.nl

Ben jij klaar voor de toekomst?
Meld je dan aan voor de branche-
opleiding Fruit Vakexpert! fruittechcampus.nl

Ben jij benieuwd?

fotograaf Raphaël Drent

Bekijk meer!

Suzan: ‘De Fruit Tech Campus zie ik 
als een mooie aanvulling op de MBO-
3 fruitopleiding. Het is allemaal heel 
praktisch, informatief en nuttig. Deze 
opleiding draagt dus echt iets bij!’


