Voeding

Cursus grootfruit
Koeling en Productkwaliteit
Wat is het resultaat van het project?

Type Product

Het project heeft geleidt tot het ontwikkelen van cursusmateriaal waarbij bestaande en
nieuwe kennis met betrekking tot product en techniek in de fruitbewaring zijn gebundeld.
Met dit cursusmateriaal hebben inmiddels al 45 cursisten in 2 sessies van 3 contactmiddagen onderwijs genoten over ontwikkelingen in de fruitbewaring.

Onderwijsmateriaal
Praktijkleren
Cursusmateriaal

Veel fruitteeltbedrijven koelen op hun bedrijf of overwegen het koelen zelf op te pakken of
koelcellen te vernieuwen. Dat betekent dat in het MBO onderwijs in de fruitteeltopleiding
koelen een belangrijk aspect is binnen de opleiding. Ook ondernemers en werknemers in
de fruitteelt hebben behoefte om de achtergrondkennis over koelen te updaten en de
nieuwste ontwikkelingen te vernemen.

Projectgegevens

Waar is het product vindbaar?
Het lesmateriaal wordt bij deelname aan de cursus Koeling en Productkwaliteit beschikbaar gesteld. Hiernaast is het materiaal onderdeel van het lespakket van Helicon.

Wie gebruikt het product en binnen welke opleidingen?
De NFO (Nederlandse Fruittelers Organisatie) maakt via de cursus Koeling en Productkwaliteit gebruik van dit lesmateriaal. Food & Biobased Research (Wageningen UR) heeft de
laatste jaren de cursus verzorgd voor de NFO vanuit de experimentele en praktische
ervaringen binnen dit instituut. FBR is ook auteur van het lesmateriaal. Ook Helicon zal in
een lesmodule bewaring gebruik gaan maken van dit lesmateriaal.

Hoe verliep de samenwerking?
Binnen het project is in een samenwerking een nieuwe bundel ontwikkeld met de meest
complete en actuele informatie op vlak van fruitbewaring. Juist door een nauwe samenwerking tussen NFO, WURKS, Helicon en FBR is dit project tot stand gekomen en
uitgewerkt.
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