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VAKKEN EN KEUZEDELEN
Naast de gewone vakken zoals taal, rekenen 
en loopbaan & burgerschap, bieden we 
verschillende vakken die je klaarstomen tot 
een échte food professional. Zo leer je van alles 
over voedselkwaliteit en -veiligheid, de (voor)
bereiding van producten en het begeleiden 
van je collega’s op de werkvloer. Hiernaast 
kun je kiezen uit interessante keuzedelen, zoals: 
duurzaamheid, productietechniek en het 
verpakken van food. 

WAT GA JE LEREN?
Als student Food Operator leer je van 
alles over de wereld van food. Vanaf het 
begin bij de boer tot het eindproduct in 
de winkel óf op je bord. Ook hebben we 
het met elkaar over de toekomst van ons 
voedsel. Ongeveer twee dagen in de week 
ben je op school. Op de andere dagen 
loop je stage bij een van onze aangesloten 
bedrijven, zoals Arla, van Delft Biscuits of 
Struik. 

VIND JE HET INTERESSANT OM TE ZIEN HOE JE 
FAVORIETE FOOD WORDT GEMAAKT? HOUD JE JE 
HOOFD COOL EN STEEK JE GRAAG JE HANDEN UIT DE 
MOUWEN? ONZE OPLEIDING FOOD OPERATOR STOOMT 
JE KLAAR TOT EXPERT IN PRODUCTIE EN HET 
ONDERHOUD VAN MACHINES!

WAT KUN JE WORDEN?

Wanneer je de opleiding hebt afgerond, 
kun je aan het werk in de food- of 
foodgerelateerde sector. Er zijn een hoop 
leuke banen te vinden in de food. Met 
een diploma op zak kun je aan de slag 
als industrieel bakker, food operator, 
assistent-productontwikkelaar, laborant 
en veel meer! 

Deze opleiding volg je bij 



De opleiding zit goed in elkaar. 
Je krijgt de standaardvakken 
Nederlands en rekenen, de andere 
vakken zijn ingericht op het werk 
dat je doet, zoals kwaliteit en 
veiligheid. Deze lesstof komt goed 
van pas op de werkvloer!

KELSHEY DUIJST (22), 
STUDENT FOOD OPERATOR
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VORM: BOL (STAGE EN LEREN)

WIL JE MEER WETEN OVER DEZE OPLEIDING? 
KOM NAAR EEN VAN ONZE (ONLINE) INFO-AVONDEN! 
WWW.AERESMBO.NL/EDE/KOM-SFEER-PROEVEN



OVER DE FAN
Food Academy Nijkerk, ook wel 
bekend als de FAN, is een vereniging 
van meer dan 20 enthousiaste 
food- en foodgerelateerde bedrijven. 
We zijn FAN van de foodsector: 
haar veelzijdigheid, innovatie en 
maatschappelijke betrokkenheid. Daar 
krijgen we nooit genoeg van! 

Wat de foodsector allemaal inhoudt? 
Dat weten veel mensen niet. En 
dat vinden we jammer! We werken 
er actief aan om hier verandering 
in te brengen. Het is ons doel om 
mensen kennis te laten maken met 
de foodsector, te vertellen wat we 
allemaal doen én dit vooral ook te 
laten zien.
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