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TECHNISCHE MBO-OPLEIDINGEN IN NIJKERK 

Food Academy Nijkerk, ook wel bekend als de FAN, is 
een vereniging van meer dan 20 enthousiaste (food) 
bedrijven. Bijvoorbeeld Aria, Van Delft Choco late & 
Biscuits of Struik. 

We zijn FAN van de foodsector: haar veelzijdigheid en innovatie. 

Daar krijgen we nooit genoeg van! Wat de foodsector allemaal 

inhoudt? Dat weten veel mensen niet. En dat vinden we jammer! 

We werken er hard aan om dit te veranderen. 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. 

ONZE OPLEIDINGEN 

Dit doen we o.a. met praktische mbo-opleidingen, die je 

klaarstomen voor een carrière in de foodsector. Als je bij ons een 

opleiding volgt, krijg je een leer- en werkplek bij een FAN-bedrijf. 

Je besteedt veel tijd in de fabriek, waardoor je goed weet hoe 

alles in de praktijk werkt. Op de werkvloer word je begeleid door 

een praktijkbegeleider. Hiernaast volg je een of twee dagen in de 

week les op onze locatie in Nijkerk. In de klas behandel je een 

online lesboek en thuis maak je je huiswerkopdrachten op de 

computer. Heb je je diploma op zak? Dan is de kans groot dat je 

aan de slag kunt bij een van onze leden. 

FOOD OPERATOR 
NIVEAU 2/3, BOL & BBL 

Vind je het interessant om te zien hoe je favoriete food 

wordt gemaakt? Houd je je hoofd koel en steekje graag 
je handen uit de mouwen? Onze opleiding Food Operator 
stoomt je klaar tot expert in productie en het onderhoud 

van machines. 

IJAT 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, 

duurzaamheid en innovatie. 

IJAT KUN JE IJORDEN? 

Wanneer je de opleiding hebt afgerond, kun je aan 

het werk in de foodsector. Hier zijn een hoop leuke 

banen te vinden, zoals industrieel bakker, food 

operator, assistent-productontwikkelaar en veel meer! 

Deze opleiding volg je bij: Aeres mbo. 

FOOD TECHNIEK 
NIVEAU 3, BBL 

Zitje boordevol met nieuwe ideeën? Vind je kwaliteit 

belangrijk en werk je graag met de nieuwste technolo
gische snufjes? Onze opleiding Food Techniek leertje alles 
over de nieuwste ontwikkel- en productietechnieken. 

IJAT GA JE LEREN? 

Als student Food Techniek leer je van alles over 

techniek, het belang van voedselkwaliteit en -veiligheid. 

In de les denken we met elkaar na over hoe machines 

gebruikt, onderhouden en gerepareerd worden, maar 

ook over hoe storingen invloed hebben op producten. 

IJAT KUN JE IJORDEN? 

Met je diploma op zak, zijn er veel baankansen voor 

je in de foodsector. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag 

als machinebouwer, medewerker technische dienst of 

monteur. 

Deze opleiding volg je bij: de Barneveldse Techniek 

Opleiding {BTO) of de Techniek Academie Harderwijk. 

KELHSE � DUIJST 
BBL-STUDENT FOOD OPERATOR 

VAN DIERMEN MASTERBAKERS 

Als kind liep Kelhsey uit Bunschoten-Spakenburg al rond bij Van Diermen Masterbakers om te 

kijken bij het werk van haar vader. Inmiddels werkt ze zelf al een paar jaar in de bakkerij en 

volgt ze de opleiding Food Operator bij de FAN. 

Het begon als een bijbaantje, maar toen ze stopte met haar opleiding pedagogisch 

medewerker, realiseerde Kelhsey zich al snel dat ze bij Van Diermen Masterbakers wilde 

blijven. "Ik wilde gaan werken en leren. Ik werd ingedeeld op de 80 centimeter chocoladelijn: 

het proces van het maken van soesjes tot en met het inpakken. Op die lijn leerde ik 

kwaliteitstests, controle verpakkingen en product tellingen, voor als ik productiechef wil 

worden." 

De opleiding bevalt haar goed, vertelt ze: "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!" 
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