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Aan de slag

Over dit werkboek

Je hebt gekozen voor een opleiding in de horeca. De horeca is een dynamische bedrijfstak. Dynamisch
betekent: voortdurend in beweging of verandering. Er zijn veel verschillende soorten bedrijven in
de horeca, die op veel verschillende niveaus werken.

Als (beginnend) kok kun je op veel verschillende plaatsen werken. Omdat de horeca zo dynamisch
en divers is, wordt van jou een professionele, open houding verwacht.

In dit werkboek onderzoek je de horecabranche. Welke bedrijven kom je tegen en wat kun je daar
doen als kok?

Je gaat aan de slag in de horeca.

In dit werkboek komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Kennismaken met de horecabranche
• Beroepskleding
• Mise-en-place
• Handgereedschappen
• Basisvaardigheden: schoonmaaktechnieken
• Basisvaardigheden: verklein- of opdeeltechnieken
• Controleren en bewaren van grondstoffen
• Afwegen van grondstoffen
• Materialen en gereedschappen
• Koude voorbewerkingen
• Warme voorbewerkingen
• Presentatie: het opmaken en doorgeven van gerechten
• Inleiding op de bouillons en het binden
• Warme bereidingstechnieken.
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Leereenheden
Je leert wat er precies bij komt kijken als je als kok aan de slag gaat. Je doet dat aan de hand van
deze leereenheid:
1. Oriëntatie op branche en beroep.

Koppeling kwalificatiedossier Keuken
In dit werkboek ga je je oriënteren op het werk van de kok. Dit onderdeel is niet specifiek gekoppeld
aan een werkproces uit het kwalificatiedossier Keuken. Het geeft een overzicht van de branche en
het werkveld, waardoor de theorie en onderdelen beter te begrijpen zijn.

Beroepshouding
De leerdoelen in de nulmeting hebben te maken met kennis en vaardigheden. Om succesvol en
met plezier aan de slag te gaan in de professionele praktijk – tijdens en na je studie – is het belangrijk
dat je een bepaalde beroepshouding hebt of aanleert. Je beroepshouding heeft te maken met hoe
jij als professional bent.

Voor de kok zijn de volgende houdingskenmerken belangrijk:

Communicatief vaardigKan plannenServicegericht

Sociaal vaardigKan corrigerenTeamgericht

Kan meebewegen bij piekbelastingKan organiserenBewegingsvaardig

Voorkomt onduidelijkheidGericht op duurzaamheidEfficiënt

Let op deze gevraagde beroepshouding bij het maken van de opdrachten. Het kan een onderwerp
zijn in je voortgangsgesprek.

Wat heb je nodig bij dit werkboek?
• Theorieboek Resiba | deel 1
• Theorieboek Resiba | deel 2
• Methodesite www.tendenskeuken.nl.

Wanneer je de theorie of de methodesite moet raadplegen, staat er een pictogram in het werkboek.
Bij dit pictogram lees je wat je nodig hebt om de opdracht(en) te maken. Er zijn drie verschillende
pictogrammen in dit werkboek:

Theorieboek
Hier lees je in welk theorieboek en in welke paragraaf je de informatie vindt om de volgende opdracht(en)
te maken.

Bron op www.tendenskeuken.nl
Hier lees je of je een tekstbron, formulier, weblink, opdracht of een ander soort bron bij de opdracht
kunt gebruiken en welke dit is.

Video op www.tendenskeuken.nl
Hier lees je welke video je kunt bekijken om de opdracht te maken.

Hoe sluit je een leereenheid af?
Alle kennis, vaardigheden en houdingsaspecten leer je door het maken en uitvoeren van de
opdrachten. Uiteindelijk moet je ook daadwerkelijk een duidelijk beeld hebben van de
werkomgeving en de taken van de kok.
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Om de leereenheid af te ronden, moet je:
• alle door de docent opgegeven verwerkingsopdrachten hebben gemaakt
• alle door de docent opgegeven praktijkopdrachten hebben gemaakt
• de theorietoets voldoende hebben afgesloten
• de eindopdracht voldoende hebben afgesloten
• de vaktermenlijst hebben bijgewerkt
• het uitgewerkte reflectieverslag hebben ingeleverd.

Tips voor werken en leren
• Maak zo veel mogelijk gebruik van jouw ervaringen in de praktijk.
• Gebruik zo veel mogelijk de procedures en gegevens van jouw (stage)bedrijf om aan de opdrachten

te voldoen.
• Maak goede afspraken met je praktijkbegeleider of docent.
• Maak een goede planning (een goed stappenplan/een goede afsprakenlijst) waarin staat wanneer

je wát gaat doen en bij wie je eventueel hulp kunt vragen. Stem dit af met je docent of
praktijkbegeleider.

• Je kunt gebruikmaken van je theorie, de methodesite of andere informatiebronnen, voor het
opzoeken van informatie en het uitwerken van opdrachten.

Werken met Tendens Keuken

Tendens Keuken bestaat uit werkboeken en theorieboeken. In een werkboek staat steeds een
partie centraal.

Elk werkboek bestaat uit één of meer leereenheden. Een leereenheid heeft een vaste indeling:
• inleiding met een overzicht van leerdoelen
• oriëntatieopdracht(en)
• nulmeting
• planning
• opdrachten met verwijzingen naar theorie en andere bronnen
• eindopdracht bestaande uit een online toets en een praktijkopdracht
• evaluatie en reflectie.

Wil je een uitgebreide uitleg over de verschillende onderdelen en hoe je hiermee werkt? Bestudeer dan
de handleiding ‘Werken met Tendens Keuken’.
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1. Oriëntatie op branche en beroep
‘Welkom in de horeca ...’ Met deze woorden ontvangen horecabedrijven niet alleen gasten, maar
ook nieuwe medewerkers. In deze oriëntatie op branche en beroep leer je wat ‘de horeca’ is en
wat werken in de horeca inhoudt. Pas als dat je duidelijk is, kun je een goede beroepskeuze maken.
Daarom ga je leren over de horeca en opdrachten maken die met horeca te maken hebben.

Je oriënteert je op het werken als kok.

Inhoud van deze leereenheid
Oriëntatieopdracht | Nulmeting en planning | Kennismaken met de horecabranche | Beroepskleding
| Mise-en-place | Handgereedschappen | Basisvaardigheden: schoonmaaktechnieken |
Basisvaardigheden: verklein- of opdeeltechnieken | Controleren en bewaren van grondstoffen |
Afwegen van grondstoffen | Materialen en gereedschappen | Koude voorbewerkingen (zonder
kachel) | Warme voorbewerkingen | Inleiding op bouillons | Inleiding op het binden | Presentatie:
het opmaken en doorgeven van gerechten | Warme bereidingstechnieken | Vaktermenlijst |
Eindopdracht | Evaluatie en reflectie

Leerdoelen
In de opdrachten van deze leereenheid werk je aan leerdoelen over de horecabranche en het
beroep van kok.

Leerdoelen Oriëntatie op branche en beroep
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1.1 Oriëntatieopdracht

Opdracht 1: Eigen ervaring

Video Interview Marco Krispijn

Bekijk de video en beantwoord de vragen.

a. Wat zijn jouw overwegingen om voor deze opleiding te kiezen?

b. Wanneer je wilt gaan werken als kok, is het belangrijk dat jij de juiste capaciteiten en
eigenschappen hebt. Hierna vind je een schema met persoonlijke eigenschappen.

In die lijst ga je eerst de betekenis van de woorden invullen. Vervolgens geef je aan in welke
mate je die eigenschap hebt. (1 = heb ik niet, 2 = ik heb dit een klein beetje, 3 = meestal wel,
vaak, 4 = ja, heb ik in alle situaties)

Eigen scoreBetekenisPersoonlijke
eigenschappen 4321

Communicatief

Doorzettingsvermogen

Flexibel

Gastvrij

Kostenbewust

Representatief

Sociaal vaardig

Stressbestendig
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c. Waar moet je je nog in ontwikkelen?

d. Welke eigenschappen zijn volgens jou het belangrijkst in jouw baan?

1.2 Nulmeting en planning

Opdracht 2: Nulmeting

Nulmeting- en evaluatieformulier Oriëntatie op branche en beroep

Noteer de leerdoelen die je al beheerst in de kolom ‘Nulmeting’. Overleg met je docent of je
opdrachten kunt overslaan.

Bewaar het ingevulde nulmeting- en evaluatieformulier goed. Aan het eind van de leereenheid
heb je dit bij de opdracht ‘Evaluatie’ weer nodig.

Opdracht 3: Planning

Planningsformulier Oriëntatie op branche en beroep

Noteer de opdrachten die je moet maken op het planningsformulier. Stem je planning af met je
docent. Houd tijdens de periode waarin je met de opdrachten bezig bent de planning bij.

1.3 Kennismaken met de horecabranche

Je gaat de horecabranche onderzoeken: de branche waarin jij als kok aan de slag gaat. Welke
bedrijven kom je tegen en wat voor producten bieden ze aan? En wat kun je bij zo’n bedrijf doen
als kok?
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Je gaat aan de slag als kok in de horeca.

Leerdoelen
- Je kunt de indeling van horecabedrijven benoemen.
- Je kunt uitleggen wat horecaproducten zijn.

Resiba | deel 1
Bestudeer paragraaf 1.1 Werken in de horeca.

Opdracht 4: Horecabedrijven

a. Het woord ‘horeca’ is een afkorting. Waar staan de letters voor?

b. Hoe noem je een groep bedrijven die bijna dezelfde producten maken en verkopen?

c. Noem de drie hoofdgroepen waarin je horecabedrijven kunt indelen.

1.

2.

3.

d. Noem twee groepen bedrijven die bij de bedrijfstak horeca horen.

1.

2.
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Opdracht 5: Horeca in de buurt

Weblink De Telefoongids

Zoek de gevraagde bedrijven uit jouw omgeving op en vul deze in. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld
Google of De Telefoongids.

a. Drie voorbeelden van hotelbedrijven uit mijn omgeving zijn:

1.

2.

3.

b. Vier voorbeelden van restaurantbedrijven uit mijn omgeving zijn:

1.

2.

3.

4.

c. Zes voorbeelden van cafébedrijven uit mijn omgeving zijn:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Opdracht 6: Horecaproducten

a. Waaruit bestaat het horecaproduct?

b. Wat is het hoofdproduct van restaurantbedrijven?

c. Voorbeelden van horecaproducten zijn:

DienstenGoederen
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d. Noem vier voorbeelden van bijproducten die in de horeca worden verkocht.

1.

2.

3.

4.

Resiba | deel 1
Bestudeer paragraaf 1.3 Werken in een professionele keuken.

Opdracht 7: Verschil horecabedrijf en instelling

a. Noem vier verschillen tussen een horecabedrijf en een instelling.

1.

2.

3.

4.

b. Noem drie soorten instellingen in jullie omgeving met een verschillende doelgroep.

DoelgroepNaam instelling

1.

2.

3.

Opdracht 8: Instellingskeukens

Bij de procesmatige keukens of instellingskeukens moet een keus gemaakt worden in bereiding
van het voedsel tussen een gekoppeld systeem of een ontkoppeld systeem.

a. Wat houdt het bereiden van maaltijden volgens een gekoppeld systeem precies in?

b. Wat houdt het bereiden van maaltijden volgens een ontkoppeld systeem precies in?

c. Wat betekent de term regenereren?
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d. Wat is een ander woord voor instellingskeuken?

e. Wat wordt er verstaan onder convenience producten?

f. Wat is de reden voor veel chef-koks om toch met convenience producten te werken?

g. In welke vier vormen worden convenience producten in de handel gebracht?

1.

2.

3.

4.

h. Geef van elke conveniencevorm vijf voorbeelden.

Vijf voorbeelden per conveniencevormConveniencevorm

1.Vol convenience

2.

3.

4.

5.

1.Half convenience

2.

3.

4.

5.

1.Pan- of kookklare
producten 2.

3.

4.

5.

1.Serveerklare
producten 2.

3.

4.

5.
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