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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over het bedrijfsklaar maken van werkruimten.
Dit leer-werkboek hoort bij Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie.
In dit leer-werkboek oefen je vooral vakinhoud.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen. Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?
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Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl
2. Klik op de knop deelnemer.
3. Klik op ‘Economie en handel’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link van de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1

Gereedschappen,
materialen en
voedingsmiddelen
verzamelen
Dit hoofdstuk gaat over het verzamelen van gereedschappen, materialen en
voedingsmiddelen. Dat moet je goed voorbereiden.
Goede voorbereidingen zijn een belangrijk onderdeel van het bedrijfsklaar maken van
ruimten.
Je leert:
• welke keukengereedschappen er zijn en waarvoor je ze gebruikt
• welke soort materialen je gebruikt
• over voedingsmiddelen en hoe je deze behandelt
• op welk moment je alles klaarzet
• hoe je een werkplan maakt voor de volgorde van werken
• waar je alle benodigdheden vandaan haalt
• hoe je alles wat nodig is naar de werkruimte transporteert.
Een werkruimte is bedrijfsklaar op het moment dat alle benodigdheden er zijn.
En als alles op de goede plaats staat. Dan kun je meteen aan het werk.

Je werkt in een eetcafé met cateringservice.
Er is een bestelling binnengekomen voor 40 broodjes.
Het gaat om verschillende soorten broodjes. Met verschillende soorten beleg.
De broodjes moeten ingepakt worden.
Jij zet alles klaar. Daar maak je een plan voor.

Opdracht 1
Jij belegt een broodje voor een klant.
Jij mag kiezen waarmee je het broodje belegt. Wat vind jij een lekker belegd broodje?
Schrijf op wat je daarvoor nodig hebt.
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Gereedschappen en materialen
Je maakt de werkruimte bedrijfsklaar.
Dat betekent dat alle benodigdheden op de goede plaats staan.
Zodat een collega meteen aan het werk kan.
In de werkruimte werk je met keukengereedschap.
Dat zijn alle hulpmiddelen die je gebruikt om mee te werken.
Bijvoorbeeld een mes, een staafmixer, een garde of snijplanken.

Bij materialen horen alle andere spullen die je gebruikt. Bijvoorbeeld de spullen voor
het inpakken en bewaren, zoals schalen, borden, verpakkingen en folie.

Het woord materiaal gebruik je ook voor de soort stof waarvan het hulpmiddel gemaakt
is. Een snijplank kan van hout zijn, maar ook van kunststof.
Schalen zijn van roestvrij staal of van aardewerk.
Een koksmes bestaat uit 2 materialen, een stalen lemmet en een kunststof handvat.
In de horeca bestaan afspraken over het gebruik van materialen.
Je gebruikt materialen die goed schoon te houden zijn. Zo werk je het meest hygiënisch.
Houten pollepels en houten werkplanken mogen officieel niet gebruikt worden.

Opdracht 2
Schrijf 4 keukengereedschappen op waar jij mee werkt.
Schrijf erachter van welk materiaal dit gereedschap gemaakt is.

1.

2.

3.

4.

Schrijf 4 materialen op die jij gebruikt in een keuken.
Schrijf erachter waarvan deze materialen gemaakt zijn.

1.

2.

3.

4.
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Welk materiaal vind jij prettig om mee te werken?

b roestvrij staal, want 

b hout, want 

b aardewerk, want 

b kunststof, want 

Hout is niet geschikt voor een bedrijfskeuken. Bedenk waarom dat zo is. Schrijf het op.

Opdracht 3
Jij zet alles klaar voor het maken van 2 belegde broodjes.
Je belegt 1 broodje met kaas. En 1 broodje met ei.
De broodjes worden ingepakt om mee te nemen. Wat heb je daarvoor nodig?

gereedschappen: 

materialen: 

voedingsmiddelen: 

Opdracht 4
Doe deze opdracht samen met iemand anders.
Bespreek met elkaar wat je klaar moet leggen. Schrijf het op.

VoedingsmiddelenMaterialenGereedschappenTaak

Broodje beleggen
met kaas en
inpakken

Kroket frituren

Groenten wassen en
snijden
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VoedingsmiddelenMaterialenGereedschappenTaak

Koffiebuffet
klaarzetten

Terras bij een café
klaarzetten

Restaurantzaal
inrichten voor de
lunch

Vaste plekken
In een bedrijfskeuken heeft alles zijn vaste plek.
Dat is noodzakelijk om goed en snel te kunnen werken. En om veilig te kunnen werken.
Een snijmachine staat op een vaste plaats.
Je wilt niet elke keer een machine met scherpe snijvlakken verplaatsen.
Dat maakt het werken onveilig.
Een transportwagen staat in een hoek, dan staat hij niet in de weg.
Voedingsmiddelen worden in de koeling, vriezer of het magazijn bewaard.
Zo is er voor alles een logische bewaarplaats.
Je hoeft niet hard na te denken, want het is logisch dat je:
• gevaarlijke machines een vaste plaats geeft
• bederfelijke producten koel of ingevroren bewaart
• voorraad in een aparte voorraadruimte of magazijn opslaat
• transportmiddelen buiten het looppad zet.
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Opdracht 5
Op welke plek kun je de benodigdheden vinden?
Schrijf de logische bewaarplaats onder de foto.
Kies uit: werkbank – toonbank – magazijn – koelcel – vriescel – kast – lade.
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Opdracht 6
Denk aan de keuken bij jou thuis. Je hebt daar ook gereedschap, materialen en
voedingsmiddelen.
Schrijf 2 gereedschappen op die een vaste plek hebben. Schrijf erbij waarom dat zo is.

, omdat: 

, omdat: 

Schrijf 2 materialen op die een vaste plek hebben.

 omdat: 

, omdat: 

Schrijf 2 voedingsmiddelen op die een vaste plek hebben.

, omdat: 

, omdat: 

Opdracht 7
Stel, de kok zegt tegen jou: ‘Wil je alsjeblieft even mijn koksmes pakken?’

Je hoeft niets te vragen. Je loopt meteen naar 

Stel, een nieuwe collega vraagt jou: ‘Waar kan ik de kroketten vinden?’

Jij antwoordt: 

Stel, een collega laat de serveerwagen midden in het pad staan.

Jij rijdt hem naar een goede plek, bijvoorbeeld naar 

Stel, je ontdekt dat alle servetten op zijn.

Je haalt een nieuw pak uit 

Een werkplan of werkschema maken
De werkruimte moet op tijd bedrijfsklaar zijn!
Jouw taak is te zorgen dat alle benodigdheden er zijn en op tijd klaarstaan.
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Wat heb je allemaal nodig? Dat bespreek je vooraf.
Je maakt een werkplan of een werkschema.
Je schrijft op:
• wat je allemaal klaar moet zetten
• in welke volgorde je alles klaarzet.

Bedenk een slimme volgorde voor het verzamelen van alle spullen.
Een volgorde waarbij je zo weinig mogelijk tijd nodig hebt.
Wat je hebt gepakt of klaargezet, vink je af in het werkplan of werkschema.
Zo houd je overzicht over jouw taak. En vergeet je niets.

Opdracht 8
Heb je al eerder een werkplan of werkschema gemaakt? ja/nee
Waarvoor maakte je dit werkplan?

Wat is het voordeel van het werken met een plan of schema?

Zou je jouw taak goed kunnen doen zonder werkplan?
Kies jouw antwoord.

b Ja, want 

b Nee, want 

Waarom maak jij het werkplan samen met een collega of de leidinggevende?

Opdracht 9
Je maakt de werkruimte klaar voor het bereiden van vleeswaren.
Wat heb je daarvoor nodig? Zet daar een kruis achter.
Zou je nog andere dingen in het werkplan opnemen? Kruis deze aan.
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b rosbief, ham en snijworst
b serveerwagen
b vleesvorken
b boter
b vleesschalen

b afdekfolie
b transportwagen
b koksmes
b kaas
b snijmachine

b snijplank
b borden
b tafelmes
b frituurvet

Zorgvuldig en efficiënt werken
Je werkt efficiënt. Dat betekent dat je zorgt dat alles goed en op tijd klaarstaat.
En dat je dat snel doet.
Maar je moet ook zorgvuldig en veilig werken. En goed letten op kwaliteit en versheid.
Ook al moet je soms 2 of 3 keer extra lopen.
Verse voedingsmiddelen kunnen bederven.
Daarom bewaar je ze zo lang mogelijk in de koeling.
Soms wil je ze ook zo koel mogelijk gebruiken. Denk aan vleeswaren en koude groente.
Soms wil je ze op kamertemperatuur gebruiken. Denk aan koffiemelk en kaas.
Daar denk je om bij het verzamelen. Je verdeelt het verzamelen in stukjes.
Je begint bijvoorbeeld met de gereedschappen en materialen.
Die verzamel je en zet je klaar.
Vlak voor tijd verzamel je de voedingsmiddelen en als laatste de verse producten.
Bij zorgvuldig werken hoort dat je kiest voor een logische volgorde.
Bijvoorbeeld dat je eerst haalt wat het verst weg staat.
En dat je onderweg andere hulpmiddelen mee kunt nemen.
Je denkt bij alle benodigdheden na over:
• Wat pak je eerst?
• Wat doe je daarna?
• Wat zet je het laatste klaar?
In die slimme volgorde maak je jouw werkplan of werkschema.

Opdracht 10
Je moet een nieuwe pot tafelzuur pakken uit het magazijn. En een krop sla uit de koelcel.
Het magazijn is naast de keuken. De koelcel is 2 deuren verder.

Wat pak je het eerst? 

Waarom?

Het is 3 kwartier voor tijd en bijna alles staat klaar. Je hebt dus efficiënt gewerkt.
Je moet alleen nog de filet americain pakken. Wanneer doe je dat?

b nu meteen, want 

b 5 minuten voor tijd, want 

b een half uur voor tijd, want 
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Opdracht 11
Je begint 3 uur voor tijd de lunchtafel klaar te maken. Wat zet je eerder klaar?

b suiker
b koffiemelk
b sla
b tafelzuur
b sinaasappelsap
b halfvolle melk

b servies
b thermoskannen
b kaas
b vleeswaren
b koude snack

b warme snack
b zoet beleg
b brood
b pindasaus
b mayonaise

Opdracht 12
Stel, je verzamelt alle voedingsmiddelen voor het beleggen van broodjes.
Dan heb je ook boter nodig. De boter wordt bewaard in de koeling. Daar wordt ze hard
van.
Op welk moment zou jij de boter pakken? Zet een kruis voor jouw antwoord.
De volgorde van verzamelen is:
b eerst de boter uit de koeling, daarna de gereedschappen verzamelen, daarna de

materialen, daarna de voedingsmiddelen, omdat de boter dan tijd heeft smeerbaar te
worden

b gereedschappen verzamelen, daarna de materialen, daarna de boter en
voedingsmiddelen uit de koeling, omdat deze sneller bederven buiten de koeling

Opdracht 13
Je zet alles klaar voor een bestelling van broodjes kroket en broodjes met vleeswaren.
Vul het werkschema in. Schrijf de taken meteen in de goede volgorde.

Werkschema

Verzamelen/klaarzettenTaak

Broodjes kroket en
broodjes met
vleeswaren
bereiden
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Opdracht 14
Bespreek jouw schema van opdracht 13 met iemand anders.
Heb je de taken in de goede volgorde geplaatst? ja/nee
Wat had je beter in een andere volgorde kunnen plaatsen?

Opdracht 15
Doe deze opdracht samen met iemand anders.
Je verzamelt alle benodigdheden voor een koffiebuffet.
Bespreek samen de benodigdheden die je verzamelt. Schrijf ze op.

Bespreek ook een slimme volgorde.
Wat pak je het eerst? Zet daar een 1 achter.
Wat pak je daarna? Zet daar een 2 achter.
Ga door tot achter alle benodigdheden een nummer staat.

Diepvriesproducten
Diepvriesproducten hebben tijd nodig om te ontdooien. Denk aan vlees, groente en
snacks. Daarom verzamel je ze minstens 4 uur voor je ze nodig hebt.
Vaak gebeurt dat al de avond van tevoren.
Maar soms denkt iemand daar niet aan. Of bedenkt iemand op het laatste moment iets
dat ook nog nodig is. Dan zorg je dat je als eerste deze producten klaarzet.
Er zijn ook producten die je bevroren laat. IJsdesserts bijvoorbeeld. En ijsblokjes en
ijsschaafsel om drank of gerechten gekoeld te houden.
Die pak je pas op het allerlaatste moment en serveer je meteen.
Je zult daarom maar heel af en toe ijs klaarzetten.
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