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Aan de slag

Over dit werkboek

Binnen de opleidingen Meewerkend horecaondernemer en Manager/ondernemer horeca leer je
onder andere om mee te werken in drank- en spijsverstrekkende bedrijven. In dit zogenoemde
profieldeel is beschreven dat je als aankomend horecamanager/-ondernemer ook als volwaardige
collega moet kunnen meewerken op de keukenafdeling. Dit betekent dat je processen, technieken
en procedures binnen een keuken moet kennen en kunnen uitvoeren.

Je kunt volwaardig meedraaien in de keuken.

Uiteindelijk ben je als (aankomend) horecamanager/-ondernemer eindverantwoordelijk voor je/het
bedrijf, waar de keuken een onderdeel van is.

Leereenheden
Je leert wat er precies bij komt kijken als je meewerkt in de keuken. Je doet dat aan de hand van
deze leereenheden:
1. Oriëntatie op de keuken
2. Basiskeukentechnieken, basismenu- en dieetleer
3. Voorgerechten
4. Hoofdgerechten
5. Nagerechten
6. Eindopdracht.

Koppeling kwalificatiedossier Ondernemer horeca/bakkerij
Dit werkboek behandelt kerntaak 1 van het profieldeel Manager/ondernemer horeca Werkt mee
in drank- en spijsverstrekkende bedrijven. Hiervan staan de volgende werkprocessen centraal in dit
werkboek:
• Verricht voorbereidende werkzaamheden in het horecabedrijf
• Werkt mee in de keuken
• Voert afrondende werkzaamheden uit in het bedrijf.
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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 Manager/ondernemer horeca zijn de volgende houdingskenmerken belangrijk:

Commerciële effectiviteit

OrganisatiebewustMarktgerichtGastgericht

LangetermijnvisieInzicht in bedrijfsorganisatieKlantgericht

Interpersoonlijke effectiviteit

Gericht op begeleiding van
medewerkers

EmpathischSensitief

Gericht op motivering van
medewerkers

Gericht op netwerkenSociaal communicatief

Gericht op teamgeestGericht op samenwerkingFlexibel

Operationele effectiviteit

Corrigeert medewerkersHeeft overzichtGericht op resultaten

Controleert kwaliteit en
resultaten van
werkzaamheden

Delegeert takenOrganiseert processen

Persoonlijke effectiviteit

InnovatiefStressbestendigOprecht

Bereid en in staat om in de
vroege en/of late uren te
werken

EnthousiastConsequent

CreatiefZelfkritisch

Algemeen

Durft risico’s te nemenStaat open voor innovatiesKoersbepaler

Kan handelen in onzekere
situaties

Ontwikkelt baanbrekende
ideeën

Vernieuwer

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 Meewerken in de keuken
• Methodesite www.tendens-oh.nl
• Hygiënecode voor de horeca.

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:
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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.tendens-oh.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.tendens-oh.nl
Hier lees je welke video je kunt bekijken om de opdracht te maken.

Website Grand Hotel Zestien
In de methode Tendens Ondernemer horeca staat in verschillende opdrachten het fictieve hotel
Grand Hotel Zestien centraal. Dit hotel is voor jou een bron van informatie. Het hotel is geclassificeerd
met vier sterren. Het hotel verhuurt vanzelfsprekend kamers, maar ook zalen. Verder zijn er meerdere
F&B-outlets, zoals een restaurant en een bar.

Wanneer je bij een opdracht gebruikmaakt van de informatie over Grand Hotel Zestien, vind je
een verwijzing naar deze website.

Weblink Grand Hotel Zestien

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 kunnen meewerken in de keuken.

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
• 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.
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Werken met Tendens Ondernemer horeca

Tendens Ondernemer horeca bestaat uit werkboeken en theorieboeken. In een werkboek staat
altijd een toekomstige werkomgeving centraal.

Elk werkboek bestaat uit leereenheden. Zo'n leereenheid heeft een vaste indeling:
• een inleiding met een overzicht van leerdoelen
• oriëntatieopdracht(en)
• een nulmeting
• een planning
• opdrachten met verwijzingen naar theorie en andere bronnen
• een opdracht 'In het nieuws'
• een 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 Ondernemer horeca’.
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1. Oriëntatie op de keuken
In dit onderdeel ga je je oriënteren op het werken in de keuken. Welke beroepskleding draag je
bijvoorbeeld in de keuken en waarom? Ook leer je meer over de indeling van de keuken, en over
diverse gereedschappen en apparatuur die je gebruikt. Je gaat daarnaast aan de slag met de
Hygiënecode op de horeca, waarmee je in de keuken verplicht werkt om voedselveilig en hygiënisch
te werken.

Je leert meer over de indeling van de keuken.

Inhoud van deze leereenheid
Oriëntatieopdrachten | Nulmeting en planning | Beroeps- of bedrijfskleding | Keukenfuncties en
organisatie | Profit- en non-profitkeukens | Gekoppeld of ontkoppeld koken | Keukenmeubilair |
Bereidingsapparatuur | Snijmachines en mengmachines | Koel- en diepvriesapparatuur | De
Hygiënecode voor de horeca | Schoonmaken | Micro-organismen | In het nieuws | Eindopdracht |
Evaluatie en reflectie

Leerdoelen
In de opdrachten van deze leereenheid werk je aan leerdoelen over het meewerken in de keuken.

Leerdoelen Oriëntatie op de keuken

1.1 Oriëntatieopdracht

Opdracht 1: Oriëntatie op de keuken

Maak deze opdracht zonder je theorie of het internet te gebruiken.

Als je in een keuken gaat werken dan zijn naast lekker koken enkele zaken erg belangrijk. Wat
weet jij al over de volgende onderwerpen?
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a. Persoonlijke hygiëne

b. Bedrijfshygiëne

c. Levensmiddelenhygiëne

d. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

e. De Hygiënecode voor de horeca

f. Productaansprakelijkheid

g. HACCP
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1.2 Nulmeting en planning

Opdracht 2: Nulmeting

Nulmeting- en evaluatieformulier Oriëntatie op de keuken

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 de keuken

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 Beroeps- of bedrijfskleding

In de keuken wordt beroepskleding gedragen. Beroepskleding heeft meerdere functies.

Als kok draag je beroepskleding. Soms is dit bedrijfskleding.
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Leerdoel
- Je hebt brede kennis van bedrijfsvoorschriften en andere relevante richtlijnen en/of kunt voorschriften

op het gebied van veiligheid hygiëne, milieu en arbo beheren.

Meewerken in de keuken
Bestudeer paragraaf 1.3 Beroepskleding.

Opdracht 4: Keukenkleding

a. Waaruit bestaat de kleding van een kok?

b. Wat is het verschil tussen beroepskleding en bedrijfskleding?

c. Een kok heeft vaak een doek bij zich. Hoe wordt die doek genoemd?

d. Waarvoor gebruik je deze doek?

e. Waarvoor mag je deze doek niet gebruiken en waarom niet?

f. Waarom mag je geen natte of vochtige kleding in een wasmand doen?

g. Bedenk twee redenen waarom je bedrijfskleding niet mee naar huis mag nemen.

1.

2.

Opdracht 5: Functie beroepskleding

Zet achter ieder kledingstuk welke functie het heeft. Je kunt kiezen uit de functies:
• Veiligheid
• Hygiëne
• Herkenbaarheid/uitstraling.
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Leg uit waarom je denkt dat het kledingstuk die functie heeft. Denk je dat meerdere mogelijkheden
van toepassing zijn, dan schrijf je de belangrijkste functie op.

UitlegFunctieKleding-
onderdeel

Sloof

Halsdoek

Koksknopen

Koksdoek

Koksmuts

Koksbuis

1.4 Keukenfuncties en organisatie

In een keuken werken soms meer mensen dan je verwacht. Je komt er verschillende functies tegen.
Zo staat de souschef vooral aan de warme kant en verzorgt daar de vlees-, vis- en
gevogeltebereidingen. Een souschef kan tevens ‘chef de partie’ zijn. Dit betekent dat hij de leiding
heeft over de gehele warme kant. Over de organisatiestructuur in de keuken leer je meer in dit
onderdeel.
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