Voedingsmiddelentechnologie
Deeltijd associate degree

Leeuwarden en Velp

Opleidingstype
Deeltijd associate degree
Deze opleiding leidt je op tot de
graad associate degree

Duur
2 jaar

Locatie
Afwisselend in Leeuwarden en Velp

Taal
Nederlandstalig

Studiekeuzecheck

Klaar voor de volgende stap
in je carrière?
Je bent een deskundige medewerker die zich bezighoudt met het pro
duct, het proces en de kwaliteit in de voedingsmiddelentechnologie. Als
afgestudeerde van deze associate degree leg je verbanden tussen de
verschillende processen (kwaliteit & productie) in de voedingsmiddelen
technologie. Daarnaast ontwikkel je kennis van de relatie tussen
grondstof en proces & kwaliteit van het eindproduct. Je bent als afge
studeerde initiatiefrijk binnen de afgesproken kaders en gaat aan de
slag met het optimaliseren van bestaande producten en processen.
De verschillende aspecten van productieproces, voedselveiligheid,
kwaliteit van voedingsmiddelen en de wettelijke eisen ten aanzien
van producten en processen komen hierbij aan bod.

Verder ontwikkelen binnen het vakgebied

De studiekeuzecheck bestaat uit
een online vragenlijst en eventueel
een studiekeuzeadviesgesprek. Het
studiekeuzeadvies is alleen bindend als
je je na 1 mei hebt aangemeld.

P
 raktijkopdrachten in je
eigen werkomgeving
Betrokken docententeam
Beroepsgericht onderwijs
Persoonlijke aandacht
State-of-the-art apparatuur
U
 itstekende faciliteiten
J
 e huidige werk als
leeromgeving

Wanneer je momenteel werkzaam bent in een mbo-functie binnen
de voedingsmiddelenbranche is dit de perfect associate degree om
je verder te ontwikkelen.Deze associate degree kan ook de perfecte
opstap zijn naar je bachelordiploma. Zet dus vandaag nog de
volgende stap in je carrière!

Volg ons op:

Kijk voor meer informatie op:

www.hvhl.nl/ad-vmt

facebook.com/
	
LifeSciencesAndTechnology
instagram.com/hogeschool_vhl
twitter.com/hogeschool_vhl
youtube.com/vanhalllarenstein

Studieopbouw
Jaar

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

1

Basisvaardigheden

Procesoptimalisatie

Beheren van kwaliteits
systemen

Producttechnologie

2

Researchmanagement

Productoptimalisatie

Integrale Product- & Procesbeheersing in het werkveld

Associate degree

Feiten en cijfers

Een associate degree is een tweejarige studie op hbo-niveau
met een wettelijk erkend diploma. Zonder studievertraging
kun je eventueel doorstromen naar het derde jaar van de
bachelor Voedingsmiddelentechnologie.

1
lesdag per week
8-16 	uren zelfstudie
per week
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Niveau 4

Theorie

40%
Individueel

Praktijk

60%
Groepswerk

75%

25%

Deze feiten en cijfers geven een schatting van de tijd die je
in het eerste jaar aan je studie besteedt.

Mogelijke beroepen

Aanvullende toelatingseis: aspirant studenten moeten,
op het moment dat ze starten en gedurende de opleiding,
een passende functie vervullen in de voedingsmiddelen
industrie. Een passende functie is een functie met een
omvang van minimaal 0,8fte op minimaal MBO-4 niveau.

“Wij werken in het FACT graag samen
met talent uit het onderwijs en de voedings
middelenindustrie aan innovaties voor het
bedrijfsleven.”
Koos Oosterhaven, manager Food Application Centre
for Technology (FACT)

• Ploegleider
• Productieleider
• Coördinator
• Kwaliteitstechnoloog
• Procestechnoloog
• Teamleider Interne Logistiek
Als afgestudeerde student Voedingsmiddelen
technologie ligt de wereld aan je voeten. Je kan na
je studie zowel op de nationale als internationale
markt aan de slag.

Open dagen
Leeuwarden
Agora 1, Leeuwarden

Za 17 november 2018
Za 9 februari 2019

Velp
Larensteinselaan 26a, Velp

Za 24 november 2018
Za 16 februari 2019

De open dagen zijn van 10.00-15.00 uur. Wil je een dagje
meelopen, dat kan ook. Meld je voor een open dag of
meeloopdag aan op www.hvhl.nl.

Vragen?
Wil je meer weten over deze
opleiding? Neem dan contact
met ons op!

Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom
kun je aan de informatie in de folder geen rechten ontlenen. Kijk voor actuele informatie op de website www.hvhl.nl

058 284 61 00
info@hvhl.nl
www.hvhl.nl
02-19

