
Opleiding:  
voedingsmiddelentechnologie 

 
Verkennende opleiding voor de sectoren: 

 Vlees en petfood 

 Visverwerking 

 Groenten en fruit 

 Bakkerij en zoetwaren 

 Dranken 

 Zuivel 

 Machinebouw, engineering en consultancy 
 

Wat houdt de opleiding in? 
Dit is een korte intensieve opleiding van in twee aaneensluitende dagen waar de 
belangrijkste zaken behandeld worden die een aankomend voedingsmiddelentechno-
loog moet weten. Het accent ligt op grondstoffenkennis, de E nummer lijst en conser-
veringstechnieken. Met deze kennis kan vrijwel ieder technologisch vraagstuk in ieder 
voedingsmiddelenbedrijf opgelost worden. Met zeer veel praktische voorbeelden wordt de lesstof ondersteund. Zien 
is geloven. Met meer dan 50 jaar plezier in de voedingsmiddelenindustrie in het achterhoofd kan hoofddocent 
IJsbrand Velzeboer met veel praktijkvoorbeelden en vooral anekdotes de lesstof aankleden.  
 
Indeling en inhoud van de lesstof 

• Eiwitten, soorten, functionaliteit en afgeleide producten 

• Koolhydraten, zetmelen, suikers en voedingsvezels 

• Vetten, plantaardig, dierlijk, verzadigingsgraad en gezondheids effecten.  

• Opsporing van vervalsing van grondstoffen 

• Additieven, enzymen, mineralen, vitamines en alcohol, eetbare planten.  

• Conserveringstechnieken, chemisch, thermisch en fysisch 

• Overzicht van kwaliteits systemen en wetgeving, HACCP, BRC, IFS en FSSC 22.000 

• Microbiologische risico’s, voedselvergiftigings matrix 

• Behandeling van een casus die door de cursisten zelf kan worden ingebracht. 
 
Docent: IJsbrand Velzeboer met ondersteuning van QAssurance 
 
Cursusdata 2023:  
Voorjaarsmodule op 15 en 16 juni 2023 (donderdag en vrijdag)  
Eindejaarsmodule op 14 en 15 december 2023 (donderdag en vrijdag)  
 
Lestijden: 9.00 - 16.00 inclusief lunch, vrijdag aansluitend een borrel tot ca.17.30uur 
 
Locatie: Van Nelle Gebouw Rotterdam, van Nelleweg 1 3044BC, in gebouw Tabak 3e etage, conferentieruimte 
QAssurance. De exacte leslocatie zal voorafgaand aan de opleiding aangegeven worden. 
 
Lesgeld: € 1.450,00 exclusief 21% BTW  
 
De cursist ontvangt 

• Lesmap met daarin de gehele lesstof uitgeprint (218 pag.), inclusief de bijlages en handouts 

• Boek ‘Ons voedsel’ van Frans de Jong. (592 pag.) 

• Inlogcode voor 1 maand gratis toegang tot de iMIS Food Compliance portal 

• Uitrij parkeerkaart, lunch, afsluitende netwerk borrel 
 
Bijzonderheden 
Aan het einde van de les wordt een toets afgenomen. Bij voldoende resultaat wordt een gestempeld instituuts 
certificaat uitgereikt met daarop de behaalde competenties en het eindcijfer 
 
Voor meer informatie, neem contact op: 

Ijsbrand.velzeboer@scientanova.com  
Of bel of App gewoon naar: 0654656010 

Zelfs  boze  viooltjes  zijn  eetbaar 

mailto:Ijsbrand.velzeboer@scientanova.com

