
Licentie:

Voor het activeren van de licentie kijk op pagina 5 van dit werkboek.

Profielvak Groen

Werken als kok binnen groen



COLOFON

Uitgeverij: Boom beroepsonderwijs
info@boomberoepsonderwijs.nl
www.boomberoepsonderwijs.nl

Auteur(s): Wout Verveer
Inhoudelijke redactie: Baukje Visser
Bronvermelding: Gertran, Hygiena, ThomasDeco

Titel: Werken als kok binnen groen
ISBN: 978 90 3724 574 5

Eerste druk / eerste oplage
© Boom beroepsonderwijs 2020

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond
van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen
aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave
in compilatiewerken op grond van artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO
(www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen.
Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de
uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met
de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Boom beroepsonderwijs, te vinden
op www.boomberoepsonderwijs.nl.



Inhoud

WERKEN MET EDU4ALL ............................................................................................................................ 5

Deel A Van grondstof tot basisproduct ................................................................................................ 7

Oriënteren ................................................................................................................................................ 7
Taak 1 Kennismaken met werken als kok of medewerker vers ............................................................. 7
Taak 2 De leerdoelen bij Deel A ................................................................................................................ 9
Taak 3 Taken plannen ............................................................................................................................ 10

Aan de slag ............................................................................................................................................. 10
Taak 4 Ontvangen en opslaan van goederen ........................................................................................ 11
Taak 5 Hygiënisch werken ...................................................................................................................... 15
Taak 6 Reinigen en desinfecteren ......................................................................................................... 20
Taak 7 Conserveren ................................................................................................................................ 25

Evalueren & Reflecteren ...................................................................................................................... 29
Taak 8 Terugkijken en verder kijken ...................................................................................................... 29
Taak 9 Voorbereiden op de toets ........................................................................................................... 31

Deel B Bewaken van kwaliteit ............................................................................................................ 32

Oriënteren ............................................................................................................................................. 32
Taak 1 Kennismaken met werken als kwaliteitsbewaker .................................................................... 32
Taak 2 De leerdoelen bij Deel B ............................................................................................................. 33
Taak 3 Taken plannen ............................................................................................................................ 34

Aan de slag ............................................................................................................................................. 35
Taak 4 Micro-organismen ...................................................................................................................... 36
Taak 5 Werken volgens een HACCP-plan .............................................................................................. 40
Taak 6 Zorgen voor voedselveiligheid ................................................................................................... 42

Evalueren & Reflecteren ...................................................................................................................... 47
Taak 7 Terugkijken en verder kijken ...................................................................................................... 47
Taak 8 Voorbereiden op de toets ........................................................................................................... 49

Deel C Maaltijden samenstellen ......................................................................................................... 50

Oriënteren ............................................................................................................................................. 50
Taak 1 Kennismaken met het samenstellen van maaltijden ............................................................... 50
Taak 2 De leerdoelen bij Deel C .............................................................................................................. 52
Taak 3 Taken plannen ............................................................................................................................ 54

Aan de slag ............................................................................................................................................. 55
Taak 4 Gerechten, maaltijden en menu’s .............................................................................................. 55
Taak 5 Voedingsstoffen, voedingswaarden en energiewaarden ........................................................ 61
Taak 6 Een verantwoorde maaltijd samenstellen ................................................................................ 66
Taak 7 Seizoenen en trends ................................................................................................................... 72

3Werken als kok binnen groen



Evalueren & Reflecteren ...................................................................................................................... 75
Taak 8 Terugkijken en verder kijken ...................................................................................................... 75
Taak 9 Voorbereiden op de toets ........................................................................................................... 77

Deel D Bereiden en bewaren van producten .................................................................................... 78

Oriënteren ............................................................................................................................................. 78
Taak 1 Kennismaken met bereiden, verpakken en bewaren van producten ...................................... 78
Taak 2 De leerdoelen bij Deel D ............................................................................................................. 80
Taak 3 Taken plannen ............................................................................................................................ 81

Aan de slag ............................................................................................................................................. 81
Taak 4 Werken met recepten ................................................................................................................ 82
Taak 5 Basisvoorbewerkingen ............................................................................................................... 86
Taak 6 Een maaltijd bereiden ................................................................................................................ 91
Taak 7 Maaltijden verpakken, bewaren en transporteren ................................................................... 95

Evalueren & Reflecteren .................................................................................................................... 100
Taak 8 Terugkijken en verder kijken .................................................................................................... 100
Taak 9 Voorbereiden op de toets ......................................................................................................... 103

4 Werken als kok binnen groen



Werken met Edu4all

BRONNEN
In dit werkboek staan opdrachten. Om deze opdrachten te maken, heb je soms bronnen nodig, zoals
tekstbronnen, films, websites en de Theek-iT.

Wanneer je een bron gaat gebruiken, staat er een pictogram in je werkboek: BRON

Achter het pictogram staat in paarse, dikgedrukte tekst welke bron je nodig hebt. Bijvoorbeeld:

BRON Lees Tekstbron 1.2 Persoonlijke verzorging. Maak daarna opdracht 13 tot en met 16.

BRON Bekijk de Film Werken in de thuiszorg bij ouderen. Maak daarna opdracht 1.

Bij het eerste voorbeeld ga je een tekstbron lezen. Bij het tweede voorbeeld ga je een film bekijken.
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.
- Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
- Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie
- Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
- Volg de stappen.
- Daarna kun je aan de slag!

OVERLEG MET JE DOCENT
Soms is het nodig om te overleggen met je docent. Je ziet dan dit pictogram in je werkboek: 

Achter het pictogram staat waarover je met je docent gaat overleggen. Bijvoorbeeld:

61. In Taak 3 heb je een planning ingevuld. Bekijk deze.
a. Kijk in kolom 5. Taak 12 tot en met 14 ga je nog maken. Zijn alle andere taken af? Zo nee, overleg

met je docent welke taken je nog moet doen.

We wensen je veel succes en plezier met het maken van de opdrachten!

Team Edu4all
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Oriënteren

Taak 1 Kennismaken met werken als kok of medewerker vers

In dit deel maak je kennis met het beroep van kok of medewerker vers. Je gaat verschillende opdrachten
uitvoeren.

1. Welke eigenschappen moet je volgens jou hebben als je wilt werken als kok?

Eigenschappen

1.

2.

3.

Het beroep
Als kok of medewerker vers binnen groen zorg je voor mooie, gezonde en smakelijke gerechten.
Je plant je werkzaamheden en bereidt de gerechten voor. Je maakt gerechten af en presenteert
gerechten op het moment dat ze in de verkoop gaan of worden geserveerd.
Je houdt natuurlijk je keuken en werkplek superschoon. Je werkt netjes en hygiënisch.
Wanneer grondstoffen worden geleverd, controleer je deze en sla je ze meteen op de juiste plaats op.

Werkveld
Als kok of medewerker vers binnen groen kun je bijvoorbeeld aan de slag bij de groentehandel, bij
bedrijven die maaltijdpakketten voorbereiden en samenstellen of bij bedrijven die
kant-en-klaarmaaltijden maken. Als kok kun je natuurlijk ook aan de slag bij restaurants,
cateringbedrijven of instellingen als ziekenhuizen of verzorgingshuizen.

BRON Bekijk de Film Groentehandel. Maak daarna opdracht 2.

2. Het bedrijf in de film is een groentehandel die zich heeft ontwikkeld tot een compleet culinair
bedrijf. Je ziet in de film verschillende vakmensen aan het werk. Noem drie beroepen die door
vakmensen uit de film worden uitgeoefend.
1.

2.

3.

BRON Open de Website Groentehandel. Maak daarna opdracht 3.
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3. Werk in tweetallen. Bekijk de kant-en-klaargerechten op de website.
a. Kies samen met een medeleerling drie gerechten uit. Zet elk van deze gerechten bovenaan de

volgende post-its.
b. Zoek op internet een recept voor deze gerechten en schrijf de ingrediënten eronder.

4. Je hebt vast weleens kant-en-klaarmaaltijden gezien in een groentewinkel of supermarkt.
Dat kunnen eenvoudige of zelfs luxe gerechten zijn. Wat is er anders aan die gerechten vergeleken
met de maaltijden die je thuis eet? Schrijf hierna je ervaringen op.
a. Het soort eten:

b. Hoe het eruit ziet:

c. De hoeveelheid:

d. De kosten:

5. Heb je alle opdrachten van Taak 1 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat hebt afgesproken
met je docent.
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Taak 2 De leerdoelen bij Deel A

Als je gaat werken als kok of medewerker vers, moet je:
weten wat het werken als kok of medewerker vers inhoudt1.
verschillende processtappen benoemen en uitvoeren bij het ontvangen van goederen2.
goederen ontvangen, beoordelen en juist opslaan3.
goederen voorbewerken4.
regels en voorschriften toepassen die horen bij hygiënisch en voedselveilig werken5.
weten wat reinigen en desinfecteren is6.
werken volgens een werkinstructie7.
weten wat het doel van conserveren is8.
voedingsmiddelen op verschillende manieren conserveren.9.

6. Als kok of medewerker vers heb je verschillende beroepsvaardigheden nodig. Hierna zie je een
paar belangrijke vaardigheden. Passen ze bij jou?

• Goed kunnen samenwerken:
Past bij mij / Past niet bij mij

• Goed met collega's kunnen werken:
Past bij mij / Past niet bij mij

• Werk kunnen organiseren:
Past bij mij / Past niet bij mij

• Plezier hebben in koken:
Past bij mij / Past niet bij mij

• Plezier hebben in bakken:
Past bij mij / Past niet bij mij

• Schoon en hygiënisch kunnen werken:
Past bij mij / Past niet bij mij

• Stressbestendig zijn:
Past bij mij / Past niet bij mij

7. Bekijk de volgende afbeeldingen. Deze goederen zijn geleverd. Je beoordeelt ze op kwaliteit.
Zou jij de goederen accepteren? Leg je antwoord uit.
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8. Heb je alle opdrachten van Taak 2 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat hebt afgesproken
met je docent.

Taak 3 Taken plannen

In deze taak ga je de taken van dit deel inplannen.

9. Bekijk Taak 4 tot en met 9. En bekijk het schema hierna.
a. Maak een planning voor de taken die je gaat doen. Zet de datum en het lesuur in kolom 4.
b. Zoek in de taken naar de opdrachten met .

Bij welke opdrachten is overleg met je docent of controle door je docent nodig?

c. Overleg met je docent:
• op welke momenten jij de antwoorden van de gemaakte opdrachten gaat nakijken
• op welke momenten je docent jouw werk zal beoordelen.

d. Heb je een taak af? Zet een ✓ in kolom 5. Zet een − als je een taak niet kon doen. Als je Taak 1,
2 en 3 gedaan hebt, kun je deze nu afvinken.

6.5.4.3.2.1. Paraaf
docent

AfDatum en lesuurRichttijd in
minuten

OnderwerpTaak

25Kennismaken met werken
als kok of medewerker
vers

1

15De leerdoelen bij Deel A2

10Taken plannen3

70Ontvangen en opslaan van
goederen

4

160Hygiënisch werken5

90Reinigen en desinfecteren6

180Conserveren7

35Terugkijken en verder
kijken

8

15Voorbereiden op de toets9

Aan de slag
Je loopt een weekje mee in een groentewinkel bij jou in de buurt. Er worden daar allerlei vers bereide
maaltijden verkocht. Je wilt graag weten of het werk in een groentewinkel als kok jou bevalt. Je begint
al vroeg. De winkel is nog niet open. De medewerkers/koks die maaltijden en salades voorbereiden,
zijn al bezig. Je wordt voorgesteld aan Maaike, een ervaren kracht. Zij zorgt ervoor dat alle gerechten
die in de winkel worden verkocht op de juiste manier worden bereid.
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Taak 4 Ontvangen en opslaan van goederen

In bedrijven die kant-en-klaarmaaltijden verzorgen, worden de koks vaak productiemedewerkers of
medewerkers vers genoemd. Zij produceren (dat betekent maken) de maaltijden. Dat gebeurt in grote
hoeveelheden. Je maakt bijvoorbeeld 250 kg stamppot zuurkool of je bakt misschien wel 150 stukjes
vlees. Deze gerechten worden verdeeld in porties per persoon (portioneren noem je dat) en verpakt,
gekoeld en soms diepgevroren.

In de horeca (een afkorting van hotel, restaurant en café) werk je op een heel andere manier als kok.
Daar maak je gerechten in minder grote hoeveelheden.
Het bereiden van maaltijden begint met goede ingrediënten. Deze worden geleverd door een
groothandel of zelf opgehaald bij bijvoorbeeld een veiling. Als ingrediënten binnenkomen moet je ze
goed controleren en opslaan. Je volgt daarbij verschillende stappen.

VOORBEREIDEN
BRON Lees tot en met ‘Ontvangen en controleren’ van Tekstbron 2.1 Ontvangen en opslaan van goederen.

Maak daarna opdracht 10 tot en met 15.

10. In welke drie stappen kun je het ontvangen en opslaan van goederen verdelen?
1.

2.

3.
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GL 11. Waarom moet je goederen na ontvangst zo snel mogelijk opslaan?

12. Welk document gebruik je om de geleverde bestelling te controleren?

13. Noem de punten waarop je geleverde goederen controleert in het volgende woordweb.

14. Noem drie redenen waarom je goederen terugstuurt naar de leverancier.
1.

2.

3.

GL 15. Waarom overleg je met je leidinggevende als je goederen terugstuurt naar de leverancier?

BRON Lees ‘Gereedmaken voor opslag’ van Tekstbron 2.1 Ontvangen en opslaan van goederen.
Maak daarna opdracht 16 en 17.

16. Zet bij elke voorbewerking wat je moet doen en bedenk een product dat hiervoor in aanmerking
komt.

Voorbeeld van een productDoenVoorbewerking

Sorteren
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Voorbeeld van een productDoenVoorbewerking

Schoonmaken

Portioneren

Verpakken

Etiketteren

GL 17. Waarom accepteer je producten die de THT-datum bijna hebben bereikt niet?

BRON Lees ‘Opslaan’ van Tekstbron 2.1 Ontvangen en opslaan van goederen. Maak daarna opdracht 18
tot en met 20.

18. Bij het opslaan van goederen hoor je vaak de term ‘fifo’.
a. Wat wordt met fifo bedoeld?

b. Lees de volgende stelling. Je slaat fifo op.
Goederen die worden geleverd zet je voor / achter de bestaande voorraad.

19. Er komen verschillende goederen binnen. Denk zelf goed na over de plaats waar je ze wilt opslaan.
Zet een kruisje in de juiste kolom.

DiepvriescelKoelcelMagazijnSoort goederen

Zuivelproducten

Conserven

Bevroren frites

13Werken als kok binnen groen

Deel A Van grondstof tot basisproduct



20. Kleur de thermometers in zodat ze de juiste bewaartemperatuur aangeven.

BRON Gebruik bij de volgende opdracht het Formulier Ontvangst goederen.

UITVOEREN
21. Overleg met je docent wanneer je deze opdracht gaat doen en met wie je mag samenwerken.

Vraag ook welke goederen jullie gaan controleren.
Je gaat ontvangen goederen en de bewaarruimten beoordelen.
a. Print het Formulier Ontvangst goederen.
b. Beoordeel samen met een medeleerling de ontvangen goederen en vul de gegevens in op het

formulier.
c. Beoordeel samen met een medeleerling de bewaarruimten en vul de gegevens in op het

formulier.

TERUGKIJKEN
22. Je hebt samen met een medeleerling ontvangen goederen gecontroleerd. Je hebt daarbij ook de

bewaarruimten gecheckt.
a. Vond je het lastig om ontvangen goederen te beoordelen? Leg je antwoord uit.

Ja / Nee, want 

.
b. Waren de bewaarruimten op orde?

Ja / Nee
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c. Welk verbeterpunt zou je willen doorgeven?

23. Heb je alle opdrachten van Taak 4 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat hebt afgesproken
met je docent. Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3.

Taak 5 Hygiënisch werken

Als kok of medewerker vers maak je gerechten en maaltijden voor anderen. Je hebt een grote
verantwoordelijkheid. Klanten mogen natuurlijk niet ziek worden van jouw gerechten. Je zorgt er
daarom voor dat jouw manier van werken voedselveilig is. Je werkt met de beste producten en werkt
hygiënisch. Maaike liet jou al eerder een schoon schort voordoen en je handen wassen. Maar bij
hygiënisch werken komt meer kijken.

VOORBEREIDEN
BRON Lees Tekstbron 2.2 Hygiëne. Maak daarna opdracht 24 tot en met 28.

24. Welke twee soorten hygiëne ken je bij het verwerken van voedsel? Zet erbij wat ermee wordt
bedoeld.
1.

2.

25. Besmetting van voedsel via je handen is zo gebeurd. Schrijf drie risico’s op waarbij bacteriën zich
gemakkelijk via je handen verspreiden.
1.

2.

3.

26. Wanneer was en desinfecteer je altijd je handen?
1. Vóór .

2. Ná .

3. Ná .
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27. Zet bij de volgende onderwerpen hoe je daarmee op een hygiënische manier omgaat.

28. Goede bedrijfshygiëne is belangrijk.
a. Wat voorkom je met goede bedrijfshygiëne?

b. Wat moet je doen om te kunnen werken in een schone werkomgeving?

BRON Lees tot en met ‘Risico’s bij de bereiding’ van Tekstbron 2.3 Voedselveilig werken. Maak daarna
opdracht 29 tot en met 31.

29. Welk risico heeft het eten van besmet of bedorven voedsel?
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30. Door welke twee oorzaken kan voedsel bederven?
1.

2.

31. Je kunt het bederf van voedsel tegengaan door een aantal maatregelen te nemen. Noem de
maatregelen die bij het onderwerp passen.

MaatregelOnderwerp

Productieruimten

Verwerking van voedingsmiddelen

Ongedierte

BRON Lees vanaf ‘HACCP’ van Tekstbron 2.3 Voedselveilig werken. Maak daarna opdracht 32 tot en met
34.

32. Als je met voedsel werkt, moet je werken volgens het HACCP-systeem.
a. Wat betekent HACCP?

b. Wat wordt in het HACCP-systeem onderzocht tijdens de gevarenanalyse?

c. Wanneer ben je verplicht een werkinstructie te schrijven?

d. Waarom schrijf je een werkinstructie?

e. Op welke manier laat je in een HACCP-systeem zien dat je veilig werkt?
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33. Bekijk de afbeeldingen hierna. Welk soort risico is met elk van deze materialen verbonden?
Kies uit: microbiologische risico's - chemische risico's - fysische risico's

34. Voedsel kan op verschillende manieren worden besmet. Geef bij de omschrijvingen in de tabel
aan welke vorm van besmetting het is.

NabesmettingKruisbesmettingHerbesmettingBesmettingOmschrijving

Hetzelfde mes of dezelfde snijplank
gebruiken voor verschillende
producten.

Je handen niet goed wassen na
gebruik van het toilet.

Een gaar gebakken product op een
schaal leggen waarop ook het rauwe
product heeft gelegen.

Gebruik van een vuile doek.

Gebakken producten op een vuile
werkbank plaatsen.
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