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OVER DE OPLEIDING
Onze studenten Food Operator leren 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, 
duurzaamheid en innovatie. De BBL-opleiding 
focust zich op ‘Werken en Leren’. Studenten 
werken 3 of 4 dagen en gaan 1 dag in de week 
naar school. Tijdens werkdagen worden er 
leerwerkopdrachten gemaakt met behulp 
van een praktijkbegeleider op de werkvloer. 
Per leerjaar zijn er ongeveer 30 lesdagen.

WIL JE JOUW WERKNEMERS DE KANS GEVEN 
ZICH VERDER TE ONTWIKKELEN IN DE 
WERELD VAN FOOD? ONZE OPLEIDING FOOD 
OPERATOR STOOMT STUDENTEN KLAAR TOT 
EXPERT IN PRODUCTIE EN HET ONDERHOUD 
VAN MACHINES!

ROL VAN DE WERKGEVER
Als werkgever kan je medewerkers aanmelden 
of studenten in dienst nemen. Voorwaarde 
hiervoor is dat jouw organisatie een erkend 
leerbedrijf is (of wordt) en dat je lid bent (of 
wordt) van de FAN. Bij elke werkgever waar 
onze BBL-studenten in dienst zijn, zorgen we 
dat er coaching op de werkvloer plaatsvindt 
in de vorm van een collega die dient als 
praktijkbegeleider. Praktijkbegeleiders zorgen 
ervoor dat studenten zich optimaal kunnen 
ontwikkelen tijdens werkuren. 

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
Voor de opleiding kun je o.a. gebruik maken van 
Subsidieregeling Praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming 
in de kosten die de werkgever maakt voor de begeleiding 
van een BBL-medewerker. De subsidie bedraagt 
maximaal € 2.700,- per schooljaar per BBL-medewerker, 
afhankelijk van het aantal weken praktijkbegeleiding 
(maximaal 40 weken).  
FAN ondersteunt bij de verantwoording en draagt zorg 
voor het indienen van de aanvraag.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
Per student zijn de kosten als volgt: 
€ 3500 ,- opleidingskosten per student p.j.
€ 1000 ,- opslagkosten eigen werknemer p.j. 
*Gebaseerd op een totaal van 8/9 studenten.



FOOD OPERATOR
(VAKBEKWAAM) MEDEWERKER 

VOEDING & TECHNOLOGIE

DUUR: 2 JAAR MBO NIVEAU: 2 & 3

VORM: BBL (WERKEN EN LEREN)

MEER WETEN OVER DEZE OPLEIDING? 
  

NEEM CONTACT MET ONS OP VIA 
INFO@FOODACADEMYNIJKERK.NL OF 06–25341736

Ik ben aangehaakt omdat ik zag dat 
er een opleiding voor foodoperator 
in de regio aangeboden zou worden. 
Die misten wij. Met dit diploma kun 
je toekomst bieden aan je mensen in 
de foodsector.

WIM VAN RIJN, 
DIRECTEUR HAZELEGER KAAS

Deze opleiding wordt verzorgd door



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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