
Food & lifestyle
FOOD

We weten steeds meer over wat voeding met je 
doet en willen ook steeds meer weten over 
gezond en verantwoord eten. In de opleiding 
Food & lifestyle van Aeres MBO Almere leer je 
het verhaal achter het voedsel etiket. 

Bij de opleiding Food & lifestyle leer je waar voeding vandaan 
komt, wat de invloed van voedingsmiddelen is op ons lichaam 
en hoe je consumenten en bedrijven adviseert over verant-
woorde voedingskeuzes. Ook ga je aan de slag met de trends en 
innovaties in de voedingsbranche, zodat je bij kan dragen aan 
het menu van morgen.

‘Heb je interesse in hoe 
voedingsproducten tot stand komen 
en wat ze met je lichaam doen? Dan is 
deze opleiding interessant voor je.’
Eibertje van Halteren, docent Food & lifestyle
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Food & lifestyle
Niveau 4 

• Duur: 3 jaar
• Leerweg: BOL: Ja / BBL: Nee
• Toelatingseisen:
 Vmbo-diploma van de kaderberoepsgerichte -, gemengde- 
 of theoretische leerweg. 
 Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4. 
 Mbo-diploma op niveau 3.
• Themapakketten keuzedelen:
 Doorstroom HBO & Ondernemerschap
 Foodcoaching & Ondernemerschap
 Doorstroom HBO, Internationalisering en Duurzaamheid 
 Foodcoaching, Internationalisering en Duurzaamheid 

FOOD

Beschrijving van de opleiding
Bij de opleiding Food & lifestyle komen allerlei aspecten van 
voeding aan de orde: de productie, de keuze, de consumptie 
ervan en het effect op de gezondheid. Je maakt kennis met de 
ontwikkelingen en trends in de voeding en leert welke 
voedingsvragen er leven bij bedrijven, klanten en consumenten. 
Hoe kun je hen adviseren over een gezonde keuze? Je leert bij 
foodbedrijven en/of gezondheidscentra voedsel te bereiden, te 
onderzoeken en gaat aan de slag met innovaties die in de 
 foodsector leven. 

Mogelijke beroepen
Voedingsadviseur of voedingsvoorlichter, bijvoorbeeld bij een 
sportcentrum, gemeente of een zorginstelling. Product-
verbeteraar in een foodbedrijf, inkoper of category-manager bij 
een groothandel of retailbedrijf.

Vervolg na je studie
Je kunt gaan werken of verder leren in het hbo, bijvoorbeeld de 
opleidingen European food business of Biologie, voeding en 
gezondheid van Aeres Hogeschool in Almere. Andere mogelijk-
heden zijn de hbo-opleidingen Voeding en diëtetiek en 
Voedingsmiddelentechnologie.

InnovatieKlas
In het InnovatieKlas-traject ga je aan de slag met echte 
vraagstukken uit het bedrijfsleven. Eén dag per week ga je op 
pad voor workshops, gastcolleges, kooklessen en bedrijfsbe-
zoeken om tot een creatieve oplossing te komen op de vraag 
van het bedrijf. Je krijgt dus een afwisseling van theorie en 
praktijk en dat levert een leerzame samenwerking op tussen jou 
als student en het bedrijfsleven.

‘Mijn vorige stage was in een 
koffiebranderij. Wat ik op 
school leer, sluit goed aan op 
wat er in de praktijk gevraagd 
wordt.’
Lianne, opleiding Food & lifestyle
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