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Inleiding
De methode
De lesmethode (of leeromgeving) Tendens Keuken bestaat uit een aantal onderdelen:

• Tendens Keuken Partie-werkboek
– De leerlijn bestaande uit werkboeken is het spoorboekje voor de student. In de werkboeken

staan allerlei opdrachten welke zijn gerangschikt volgens het principe van het werken in
parties.

• Theorieboek Resiba deel 1 en 2
– Dit is een fullcolour naslagwerk dat bestaat uit twee boeken. Hierin kan de student alles

vinden op het gebied van warenkennis, productkennis, bereidingstechnieken, enzovoort.
Resiba deel 1 en 2 is het naslagwerk voor de student met uitstroomprofiel kok en het basisboek
voor de uitstroomprofielen zelfstandig werkend kok, gespecialiseerd kok en leidinggevende
keuken. Voor zelfstandig werkend kok en gespecialiseerd kok is er een derde deel en voor
leidinggevende keuken een vierde deel.

• Methodesite www.tendenskeuken.nl
– Een website, met daarop talloze informatiebronnen, films, games en andere zaken waarmee

de student aan de slag kan om de opdrachten te maken.

Uitgangspunten takenboek
De uitgangspunten van dit partie-takenboek:
• Bij elk werkproces van de twee kerntaken van Basisdeel Keuken zijn meerdere opdrachten

geformuleerd.
• De opdrachten van kerntaak 1 Bereidt gerechten zijn ingedeeld naar de parties.
• De opdrachten kennen een toename in complexiteit. De eerste opdrachten van een werkproces

zijn wat eenvoudiger dan de laatste opdrachten.
• Bij de praktijkopdrachten van een werkboek zit een beoordelingsprotocol dat is gebaseerd op

het kwalificatiedossier Keuken 2016.
• De eindopdracht van elk werkboek kent eenzelfde beoordelingsprotocol.
• Bij de beoordeling van praktijkopdrachten is naast de vakinhoud aandacht voor 21e-eeuwse

vaardigheden.

Begeleiding
Bij het uitvoeren van de opdrachten uit dit takenboek, word je begeleid door verschillende mensen.

De leermeester
Je leermeester is degene die je begeleidt in je leerbedrijf. Hij doet dat door het geven van instructie,
ondersteuning en feedback. Hij is ook degene die jouw praktische vaardigheden en opdrachten
beoordeelt. Per leerbedrijf en per school moet er een goede afstemming komen. Die afstemming
is noodzakelijk voor de leermeester, de docent en de student. Goede afspraken vormen een absolute
voorwaarde.
De leermeester kan onmogelijk alle opdrachten uit het werkboek bespreken en beoordelen, tenzij
daarover goede afspraken zijn gemaakt. De leermeester speelt wel een grote rol bij het beoordelen.
Tijdens het werken in de praktijk observeert de leermeester de student constant. De leermeester
kan dus het beste beoordelen hoe de student zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd.



De docent
Je (BPV-)docent of praktijkbegeleider is degene die de praktijk vanuit je school ondersteunt. Bij
hem kun je terecht met vragen over je stage met betrekking tot je opleiding. Hij zal ook (afhankelijk
van de gemaakte afspraken tussen school en praktijkbedrijf) de periodieke bezoeken afleggen, als
vertegenwoordiger van de school.

Beoordeling
Tijdens je opleiding, werk je aan kerntaken en werkprocessen. Per opleiding is aangegeven welke
werkprocessen je moet beheersen om als beginnend beroepsbeoefenaar aan de slag te kunnen. Je
moet deze werkprocessen dus beheersen om je diploma te halen. Hierna volgt een overzicht van
de werkprocessen waaraan je gedurende je opleiding werkt.

WerkprocessenKerntaak

Basisdeel

1. Plant eigen werkzaamheden
2. Maakt de mise-en-place

1. Bereidt gerechten

3. Past recepten aan
4. Bereidt gerechten en componenten
5. Werkt gerechten voor de uitgifte af
6. Maakt de werkruimtes, gereedschappen en machines
in de keuken schoon
7. Verricht onderhoud aan keukeninventaris

1. Bestelt benodigde producten
2. Ontvangt en controleert geleverde producten

2. Beheert keukenvoorraden

3. Slaat de geleverde producten op
4. Controleert producten en voert keukenadministratie
uit

Je voert de werkprocessen uit in het praktijkgedeelte van de opleiding. Terwijl je aan het werk
bent in de praktijk, houdt je leermeester bij wat er goed gaat en wat minder goed.

Je verricht werkzaamheden van (onderdelen van) een werkproces. Je wordt hierbij op verschillende
niveaus beoordeeld. Per activiteit van een werkproces (basisniveau) of per werkproces (gevorderd
niveau) geeft de leermeester een oordeel op basis van voldoende (V) of onvoldoende (O). Hiervoor
zijn beoordelingsformulieren beschikbaar.

Het is aan de school om te beslissen hoe de vaststellende beoordeling (competent niveau) wordt
geregeld.

Beoordelingsformulieren
De beoordelingsformulieren in dit takenboek bevatten naast de beoordeling van de verschillende
opdrachten ook de vaardigheden die je moet beheersen volgens de werkprocessen die worden
genoemd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt je beoordeeld op de 21e-eeuwse vaardigheden,
op basis van een vierpuntsschaal. Zie het voorbeeld hierna.

Beoordeling leermeesterAlgemene
beoordelingspunten

4 (goed)3 (voldoende)2 (twijfel)1 (onvoldoende)Samenwerken

Opmerkingen:



21e eeuwse vaardigheden waarop je wordt beoordeeld.

Vanzelfsprekend wordt de beoordeling alleen gebaseerd op de opdrachten die je hebt uitgevoerd.

Planning
Je plant producten en gerechten met behulp van het planningsformulier. Je maakt deze planning
in overleg met je leermeester. Een aantal praktijkonderdelen voer je op school uit en een aantal
onderdelen in het leerbedrijf. Geef in het schema hierna aan waar de inhoud van welk werkboek
wordt uitgevoerd. De planning van de praktijkonderdelen per werkboek maak je later.

LeerbedrijfSchoolBPV-eenheid

Oriëntatie op branche en beroep

Salades, dressings, marinades en koude sauzen

Koude voorgerechten

Kleine kaart

Soepen

Warme voorgerechten

Aardappelen, rijst en meelspijzen

Groentebereidingen en vruchtencompotes

Vis, schaal- en schelpdieren

Vlees en gevogelte

Warme nagerechten en zoete sauzen

Koude nagerechten

Patisserie

Keuken(inventaris) onderhouden en schoonmaken

Menu koken



LeerbedrijfSchoolBPV-eenheid

Voorraadbeheer: bestelt benodigde producten

Voorraadbeheer: ontvangt en controleert geleverde goederen

Voorraadbeheer: slaat geleverde producten op

Voorraadbeheer: controleert producten en voert
keukenadministratie uit



Oriëntatie op branche en beroep

De opdrachten hierna moet je (in de eerste week) uitvoeren om goed voorbereid en veilig aan
de slag te kunnen bij je nieuwe leerbedrijf. Deze opdrachten neem je aansluitend samen met je
leermeester door, en je laat ze controleren. Door deze opdracht te maken, kom je achter de
bedrijfs- en keukenformule van je nieuwe leerbedrijf. Je onderzoekt ook welke veiligheids- en
arbo-eisen er gelden.

Opdracht 1: Bedrijfs- en keukenformules

Er zijn veel soorten horecabedrijven, van eenvoudig tot zeer luxe. Eigenlijk kun je zeggen: er is
voor elk wat wils. Mensen houden van variatie en willen graag kiezen. Hierbij kunnen ook de
financiën meespelen. Horecabedrijven weten dat. Daarom laten ze hun gasten graag zien wat ze
kunnen verwachten. Aan de buitenkant van een horecabedrijf kun je vaak al zien wat voor soort
bedrijf het is.

Je nieuwe leerbedrijf

Naam:

Plaats:

Openingstijden van het bedrijf:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Jouw werktijden:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag



Opdracht 2: Waar werk ik?

Door de opdrachten hierna uit te voeren, kom je meer te weten over de ‘bedrijfsformule van je
leerbedrijf’.

Geef een korte beschrijving van de zes P’s van je leerbedrijf.
Je kunt hiervoor in de Resiba hoofdstuk 1 ‘Oriëntatie op de horecabranche’ raadplegen. Je kunt
ook een interview met jouw leermeester afnemen om antwoord te krijgen op de vragen.

a. Vertel iets over de Plaats van je leerbedrijf.

b. Onderzoek het Product van het bedrijf en vertel daar iets over.

c. Wat is de Presentatie van het bedrijf?

d. Vertel iets over het Personeel van het bedrijf.

e. In welke Prijsklasse valt het bedrijf?

f. Wat doet het bedrijf aan Promotie?

Opdracht 3: De keukenbrigade

In de horecakeuken heeft iedere kok zijn eigen taak. De een staat achter het fornuis, de ander
maakt voorgerechten, weer een ander geeft de nagerechten door. Ieder heeft zijn eigen werk en
verantwoordelijkheden. Het team van alle koks samen noem je de keukenbrigade.
De opdrachten hierna gaan over de keukenbrigade van je leerbedrijf.

a. Waaruit bestaat de keukenbrigade van de keuken waar je gaat werken of gaat stage lopen?



b. Welke afdelingen komen in deze keuken voor?

c. Op welke afdeling ga je werken?

Opdracht 4: Beroepskleding

Je weet dat je als kok beroepskleding moet dragen.
Als het goed is, heb jij afspraken gemaakt over de kleding die je in je leerbedrijf moet dragen.

a. Geef hierna het juiste antwoord aan.

ja / neeIk moet bedrijfskleding dragen.

ja / neeIk moet mijn werkkleding zelf wassen.

ja / neeIk moet tijdens het werk een muts dragen.

ja / neeIk moet tijdens het werk een sloof dragen.

b. Vul hier in welke afspraken je nog meer hebt gemaakt:

Opdracht 5: Arbeidsomstandigheden (Arbowet) en veiligheid

Wanneer je in de keuken van je leerbedrijf gaat werken, is het niet alleen belangrijk om goede en
lekkere producten te maken en te presenteren. Natuurlijk is het van belang dat je je werk goed
doet, maar het is minstens zo belangrijk om veilig te werken, in een veilige omgeving.

Veilig werken is ook jouw verantwoordelijkheid. Er zijn wettelijke regels voor. Ook in jouw leerbedrijf
zullen er afspraken zijn over veilig werken en veiligheidsvoorzieningen. Het is dus belangrijk om
te weten hoe je veilig moet werken. Daarom ga je de veiligheidsvoorzieningen voor je leerbedrijf
onderzoeken.



Van sommige apparaten moet je weten hoe je deze moet gebruiken voordat je ermee mag werken.
Noteer enkele van deze apparaten in het schema en beschrijf ook hoe je ermee moet werken.

WerkwijzeApparaat

1.

2.

3.

4.

5.



1. Bereidt gerechten
Aan welke werkprocessen
wordt gewerkt?

• K1-W1 Plant eigen werkzaamheden
• K1-W2 Maakt mise-en-place
• K1-W3 Past recepten aan
• K1-W4 Bereidt gerechten en componenten
• K1-W5 Werkt gerechten voor de uitgifte af

Welke technieken worden
geoefend?

• blancheren van groente-/aardappelen bij salades
• boren (boterballetjes)
• brunoise
• canneleren (komkommer voor garnituur bij salades of

enkelvoudige salade)
• ciseleren
• dresseren (salades)
• garneren
• hakken
• mengen
• meten
• opdelen (brunoise, julienne en chinoise)
• monderen
• plukken
• roeren
• roeren (mayonaise of dressing)
• snipperen
• wassen
• wegen.

Wat is de eindopdracht? • drie verschillende enkelvoudige salades met bijpassende
dressings, koude sauzen of azijnsauzen

• vier verschillende samengestelde salades, gegarneerd naar
eigen inzicht, begeleid door bijpassende koude sauzen,
toast en boter

• drie uitgewerkte recepten van in de praktijk gemaakt
salades.

De eindopdracht wordt beoordeeld met behulp van het beoordelingsformulier.
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Planning

Opdracht 1: Planningsopdracht Bereidt gerechten

Je plant de producten voor/gerechten met salades, dressings, marinades en koude sauzen met
behulp van het planningsformulier. Maak deze planning in overleg met je leermeester.

Planning praktijkopdrachten
Onderdeel: Salades, dressings, marinades en koude sauzen

Datum uitvoering/
paraaf leermeester

Geplande datum voor
het uitvoeren van
opdrachten in het
leerbedrijf

Ga ik wel/niet
uitvoeren

Opdracht (nummer)

Datum:
1 Wel

Paraaf:Niet

Datum:
2 Wel

Paraaf:Niet

Datum:
3 Wel

Paraaf:Niet

Praktijkopdrachten
Hierna volgen de praktijkopdrachten die door de leermeester worden beoordeeld.

Opdracht 2: Onderzoek in de koude keuken

Je gaat onderzoek doen naar de menukaart van je leerbedrijf. Onderzoek welke gerechten bestaan
uit salades en koude sauzen. Er staan niet in elk bedrijf evenveel gerechten op de koude kaart. Vul
in het schema hierna minimaal vijf salades in.

Welke technieken
zijn gebruikt?

Eventuele saus die
erbij wordt
geserveerd

Enkelvoudig (EV) of
samengesteld (SG)

Naam van de salade
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Welke technieken
zijn gebruikt?

Eventuele saus die
erbij wordt
geserveerd

Enkelvoudig (EV) of
samengesteld (SG)

Naam van de salade

Opdracht 3: Warenkennis

Deze salades bestaan uit verschillende ingrediënten/producten. Je weet intussen dat deze
ingrediënten/producten onder de warenkennis vallen. Het is belangrijk dat je als kok weet hoe
deze ingrediënten/producten heten en waarop je let bij het ontvangen, het schoonmaken en
bewaren/opslaan. Daarom ga je de ingrediënten/producten van deze salades onderzoeken.

Welke ingrediënten/producten worden in de salades van jouw leerbedrijf gebruikt? Of anders
gezegd: welke ingrediënten/producten zijn in de gerechten van de menukaart verwerkt?
Zet ze in het schema hierna. Maak verschil tussen grote ingrediënten/producten, die veel worden
gebruikt, en kleinere ingrediënten/producten, die niet zo veel worden gebruikt. Ze dienen vaak
als smaakgever.

Kleine ingrediënten/producten
(smaakgevers)

Grote ingrediënten/producten

Opdracht 4: Mise-en-place

Je weet nu welke gerechten er op je menukaart staan en wat de belangrijkste
ingrediënten/producten zijn waarmee je in aanraking komt. De volgende stap is dat je gaat werken
met salades in de koude keuken. Je eerste werkzaamheden zullen bestaan uit het maken van de
mise-en-place voor de salades. Die vaardigheden komen in dit onderdeel aan de orde. In het
Oriëntatiewerkboek heb je de basisvaardigheden geleerd. Je zult merken dat veel van deze
vaardigheden nu van pas komen voor het maken van salades.
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In het schema hierna zie je een opsomming van mise-en-placehandelingen die in een koude keuken
bij het doorgeven van salades kunnen voorkomen. Deze zijn aan de linkerkant weergegeven. Je
controleert aan de hand van je menukaart of deze handelingen ook bij jou op de mise-en-placelijst
(kunnen) staan. Vul deze lijst verder aan als er opdrachten ontbreken.

Mise-en-placelijst van je leerbedrijfVoorbeeld mise-en-placelijst

Koelkastje koude keuken leeghalen,
schoonmaken en de bakjes verschonen

Saladière leeghalen, schoonmaken en verversen

Bestelling koude keuken controleren en
opruimen

Slasoorten wassen, van elke soort twee kroppen

30 eieren koken en pellen

20 tomaten plisseren/monderen

Kruiden wassen

1 bos peterselie hakken

Komkommersalade maken van twee
komkommers

Wortelsalade maken van twee winterwortels

Italiaanse salade

Salade Niçoise

Gevogeltesalade

Waldorfsalade

3 citroenen canneleren

10 radijsbloemetjes maken

10 waaiers van augurk maken

300 gram spek en brunoise snijden en
uitbakken

5 dl Franse dressing

3 dl duizendeilandendressing

3 dl kaasdressing

2 l mayonaise

5 dl remouladesaus

5 dl cocktailsaus

3 dl marinade à la minute
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Beoordeling
Laat het formulier invullen door je leermeester. Maak van het ingevulde beoordelingsformulier
drie kopieën. Eén exemplaar is voor de school, een tweede exemplaar is voor je leermeester en het
derde voeg je toe aan je portfolio.

* BEOORDELEN MET V (voldoende) – O (onvoldoende)

Eindbeoordeling
van de
leermeester

Datum
uitvoering

Geplande
datum uit te
voeren in
praktijk

Naam gerechtProduct/gerecht

Drie verschillende enkelvoudige salades met bijpassende dressings, koude sauzen of azijnsauzen

Drie
verschillende
enkelvoudige
salades

Drie dressings
passend bij een
enkelvoudige
salade

Drie koude
sauzen of
azijnsauzen
passend bij een
enkelvoudige
salade

Gebruikte
technieken

Vier verschillende samengestelde salades, gegarneerd naar eigen inzicht. Deze salades worden
begeleid door bijpassende koude sauzen, toast en boter.

Vier verschillende
samengestelde
salades,
gegarneerd naar
eigen inzicht

Koude sauzen
passend bij een
samengestelde
salade

Drie uitgewerkte
recepten van in
de praktijk
gemaakte
salades
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Beoordeling leermeester (korte toelichting)Algemene
beoordelingspunten

4321Vakterminologie
toepassen Opmerkingen:

4321Hygiënisch werken

Opmerkingen:

4321Materialen en
gereedschappen
veilig en juist
toepassen

Opmerkingen:

4321Plannen en
organiseren Opmerkingen:

4321Samenwerken en
overleggen Opmerkingen:

Naam leermeester:Naam student:

Paraaf leermeester/stempel leerbedrijf:Paraaf student:
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