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In het kort:
TEELT & TECH mbo BBL
Vakmanschap op Fruitteelt én Data & Techniek
Impuls op kwaliteit door samenwerking met
bedrijven in de fruitketen
Versneld door de opleiding, mét erkend
mbo-diploma
Effectief & efficiënt: 4 weken werken, 1 week naar
de Fruit Tech Campus
Eigen keuze in programma vanuit interesse,
verbreding of verdieping op een thema
In eenheden te volgen
Studeren in het kloppend hard van de fruitteelt,
de Betuwe (Geldermalsen) Gratis parkeren en op 2
minuten loopafstand van het station

Mogelijkheid tot verblijf tijdens de lesweken

TEELT & TECH mbo BBL

HERKEN JIJ JEZELF HIERIN?





passie voor fruitteelt, data en techniek
bovenop de nieuwste technieken én innovaties in de fruitsector willen zitten
willen leren door toe te passen en te doen in de échte praktijk
al werkzaam op het teeltbedrijf of hier direct aan het werk willen

Dan is de vernieuwde Teelt & Tech BBL-opleiding echt iets voor jou!

NIVEAUS
Niveau

Duur

Met 4 weken werken op het teeltbedrijf en 1 week naar de
Fruit Tech Campus*, kom je gedurende de opleiding:

Niveau 2

2 jaar

10 keer een volledige week naar de Fruit Tech Campus

Niveau 3

1,5 jaar

8 keer een volledige week naar de Fruit Tech Campus

Niveau 4

1 jaar

5 keer een volledige week naar de Fruit Tech Campus

* aan te passen naar de behoefte van de groep

INHOUD
De centrale thema’s binnen de opleiding Teelt & Tech zijn fruit (teelt & product), data en techniek.
Bedrijven gespecialiseerd in teelt, mechanisatie, sorteer- en koeltechnieken, afzet, personeel en
ondernemerschap, zijn aangesloten bij de Fruit Tech Campus. Een groot deel van de lessen vindt
plaats op locatie bij en met de faciliteiten van deze bedrijven. De lessen zijn altijd praktijkgericht,
en bestaan uit 80% praktijk en 20% theorie. De tijd dat je geen lessen volgt ben je aan het ‘werk’
bij jouw leerwerkbedrijf (teeltbedrijf). Hierdoor kun je de opgedane kennis direct toepassen in de
praktijk en ervaring opdoen.

Verhouding centrale opleidingsthema's
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FRUIT - TEELT & PRODUCT

Binnen het programma van de opleiding Teelt & Tech heb je tevens de mogelijkheid zelf keuzes
te maken vanuit interesse, verbreding of verdieping op een thema. Dit maakt jouw kansen op de
arbeidsmarkt nog sterker!

START SEPT. 2020
MEER INFORMATIE & AANMELDEN
Ga naar www.fruittechcampus.nl of neem contact op met
Mireille Gijsberts (programma-manager Fruit Tech Campus)
via office@fruittechcampus.nl of 06 20 54 13 23
of met Helicon Geldermalsen via 0345 58 28 30

fruittechcampus.nl/aanmelden

