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Onderwerp  

Update ontwikkelingen Fruit Tech Campus.  

 

Kennisnemen van 

Update ontwikkelingen Fruit Tech Campus.  

 

Inleiding 

Het bedrijfsleven en onderwijs hebben de handschoen opgepakt door het project Fruit Tech Campus 

te starten. Dit willen zij samen doen met de lokale/regionale overheid. De Fruit Tech Campus is een 

project waarbij bedrijfsleven, onderwijs en regio samenwerken om te komen tot een structurele 

verbetering van de kennisinfrastructuur/scholing voor de Nederlandse fruitketen in het hart van de 

Nederlandse fruitteelt in Geldermalsen. Hierbij wordt een opleidingsprogramma ontwikkeld op MBO 

niveau met de ambitie deze door te ontwikkelen naar HBO met een eigen onderzoeksprogramma. 

 

Kernboodschap 

Wij willen u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen. Hiervoor verwijzen wij u naar de 

bijgevoegde sheets van de presentatie die op 12 oktober jl. aan de partners en bestuurders van de 

Stichting Fruit Tech Campus i.o. is gehouden. De Fruit Tech Campus voorziet in een duidelijke 

behoefte. Onder studenten is hiervoor grote belangstelling. De vernieuwde fruitopleiding mbo BBL is in 

september 2020 van start gegaan. Hiervoor is inmiddels een docent aangesteld die de 

opleidingsweken voor de studenten al gaat inplannen. Meer dan 12 studenten hebben zich aangemeld 

voor de 1e opleiding Teelt &Tech. De opleiding voor operator Sort & Pack, die begin 2021 van start 

gaat, zit inmiddels vol.    

 

Ondanks de COVID-19 maatregelen komen er positieve reacties uit de markt. Tijdens de online 

bijeenkomsten (studentencampagnes) komen er per bijeenkomst meer dan 20 deelnemers die 

geïnteresseerd zijn in de verschillende opleidingen. Op diverse onderwijsniveaus (VMBO, MBO, HBO en 

VO) worden lesprogramma’s aangeboden waarbij steeds verbinding is tussen fruit, techniek en data.  

 

Informatie 

Wij beseffen dat er veel informatie in de sheets staat. Er wordt nog gelegenheid geboden dat u op een 

andere wijze de informatie ontvangt.   
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Financiën 

Uw raad heeft op 29 september 2020 besloten als cofinanciering een bedrag van € 325.000,- 

incidenteel beschikbaar te stellen voor de periode 2020 – 2023 ten laste van de algemene reserve. 

 

Vervolg 

De verdere stappen en invulling om te komen tot een volwaardige Fruit Tech Campus gaan door. Over 

de verdere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte. 

 

Bijlage(n) 

Sheets “Partner info gemeente West Betuwe”.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                          de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


