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Hoe werk je met Tendens Keuken?
Werken met Tendens Keuken
Door het volgen van deze oriëntatiemodule leer je hoe je werkt met de methode Tendens Keuken.
Een belangrijk deel van de methode bestaat uit maken van opdrachten en het uitvoeren van
opdrachten in de beroepspraktijk. Dit doe je in de functie van kok op je werkplek. Werkplekken
zijn op de praktijk gerichte werkplaatsen. Bijvoorbeeld een keuken. Je krijgt net als in de
beroepspraktijk praktische opdrachten. Je moet iets gaan maken. Daarvoor heb je kennis en
vaardigheden nodig. Deze kennis en vaardigheden leer je door de opdrachten te maken uit de
verschillende werkboeken die bij de werkplekken horen. Om als kok te kunnen werken, moet je
precies weten hoe alles op jouw werkplek, de keuken, werkt. Eigenlijk is niet de hele keuken jouw
werkplek, maar een onderdeel van de keuken, een partie.

Leren op werkplekken betekent dat je veel zelfstandig werkt. Je zorgt er bijvoorbeeld zelf voor
dat je weet wat je moet doen. Je bereidt je werk voor en je bestudeert de praktijkleer. Je stelt
vragen als je iets niet weet. Je houdt bij wat je gedaan hebt en hoe je het gedaan hebt.
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Belangrijke begrippen
Om te werken met Tendens Keuken, is het belangrijk dat je weet hoe de methode is opgebouwd.
Om te kunnen begrijpen hoe de methode is opgebouwd, moet je de betekenis van verschillende
belangrijke begrippen kennen. Wat deze betekenen, kun je lezen in de woordenlijst die hierna
volgt.

Een situatie die typerend is voor het beroep waar je voor wordt
opgeleid. Je komt deze situaties dus niet tegen in andere
beroepen. Van een vakman wordt verwacht dat hij zichzelf kan
redden in deze situaties. Wordt voor het gemak afgekort tot BSS.

Beroepsspecifieke situatie

Een competentie is de optelsom van alles wat je weet, kent en
kunt op een bepaald gebied. Of je een of meerdere competenties
beheerst, komt tot uiting in je gedrag.

Competentie

Een kwalificatie is datgene wat je moet kennen of kunnen
(beheersen) aan het eind van een bepaalde periode.

Kwalificatie

Een document waarin de verschillende kwalificaties voor de
beginnende beroepsbeoefenaar beschreven zijn. De methode
Tendens Keuken sluit aan bij de kwalificaties die je kunt lezen in
het kwalificatiedossier Bediening.

Kwalificatiedossier

Een werkproces is een onderdeel uit het kwalificatiedossier waarin
de competenties (beroepshandelingen) van de beginnende
beroepsbeoefenaar uitgewerkt worden.

Werkproces

Een leerdoel geeft aan wat je van een bepaald onderdeel gaat
leren. Je kunt onderzoeken of je het leerdoel wel of niet behaald
hebt.

Leerdoel

Waaruit bestaat de methode Tendens Keuken?
De methode Tendens Keuken bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het ontwikkelen van de
competenties die horen bij een kok heb je de volgende materialen tot je beschikking:
• werkboeken
• theorieboek Resiba deel 1 en 2
• theorieboek Resiba deel 3
• theorieboek Resiba deel 4 (niveau 4)
• website www.tendenskeuken.nl.

Werkboeken
Hierna volgt een overzicht van de werkboeken waaraan je tijdens je opleiding werkt. De ene kok
in opleiding zal de boeken sneller doorlopen dan de andere. Je kunt de lesstof in je eigen tempo
door. Zorg er wel voor dat je je aan de planning houdt die je met jouw docent of leermeester
afspreekt.
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Na de oriëntatiemodule ga je, afhankelijk van je vooropleiding, werken aan de basis- of gevorderde
werkboeken.

BSS/werkboekPartie

Oriëntatie op branche en beroep

Koude voorgerechtenVoorgerechten basis

Soepen

Warme voorgerechten

Koude voorgerechtenVoorgerechten gevorderd

Soepen

Warme voorgerechten

GarniturenHoofdgerechten basis

Vis, schaal- en schelpdieren

Vlees, gevogelte en wild

Vis, schaal- en schelpdierenHoofdgerechten gevorderd

Vlees, gevogelte en wild

Warme nagerechten en zoete sauzenNagerechten basis

Koude nagerechten

Patisserie

Warme nagerechtenNagerechten gevorderd

Koude nagerechten

Patisserie

Voorraadbeheer

Vernieuwen en verbeteren van de
dienstverlening in de keuken

Leidinggeven

Theoretische opdrachten
Ieder werkboek bevat theoretische opdrachten. Deze opdrachten maak je op school, thuis of op je
werkplek. Door het maken van de opdrachten oefen je met de theorie die hoort bij je opleiding.
Hiervoor gebruik je verschillende bronnen. Voorbeelden van deze bronnen zijn: de theorieboeken
of www.tendenskeuken.nl.

Praktische opdrachten
Ieder werkboek, behalve dit eerste, bevat naast theoretische opdrachten ook opdrachten die je
uitvoert in de praktijk. Deze praktische opdrachten kun je zowel op school uitvoeren (binnenschoolse
praktijk) als op je werkplek en worden beoordeeld door je docent of leermeester.

Menuschema
Een menuschema geeft de volgorde aan waarin gerechten worden geserveerd. Aan het begin van
ieder werkboek kom je onderstaande menukaart tegen. Deze kaart geeft aan welk onderdeel van
het menuschema in het werkboek behandeld wordt.
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Volgorde
De volgorde waarin je de werkboeken van de methode doorloopt, is afhankelijk van de school
waar je op zit. Stem dit af met je docent. Zorg wel dat je altijd begint met de oriëntatiemodule
‘Oriëntatie op branche en beroep’.

www.tendenskeuken.nl
Bij de methode Tendens Keuken hoort de website: www.tendenskeuken.nl. Op deze website vind
je - nadat je bent ingelogd - per module de informatiebronnen, films, formulieren en links naar
handige websites.

Aanmaken van een account
Voor het aanmaken van een eigen account voor de website www.tendenskeuken.nl moet je je
persoonlijke licentie activeren. Deze vind je voorin dit werkboek. Navigeer naar de website
mijn.edu-actief.nl en klik op ‘Licentie activeren’. Vul de code in en klik op ‘Activeren’. Nadat je een
account hebt aangemaakt en je de persoonlijke codes hebt gebruikt, blijft de licentie 24 maanden
geldig.

Problemen met je licentie?
Is je licentie niet (meer) geldig? Of is hij niet duidelijk leesbaar? Neem dan contact op met Edu’Actief.
Dit kan door een e-mail te sturen naar info@edu-actief.nl, of door te bellen naar 0522 – 235 270.
Houd je gegevens bij de hand. Er zal worden gevraagd naar je licentiecode (voor zover leesbaar)
en het serienummer dat bij de licentie is gedrukt.
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Portfolio
Een portfolio is een (digitale) map, waarin je producten (bijvoorbeeld verslagen, opdrachten, foto’s
en films) opneemt waarmee je jezelf kunt profileren. Dit betekent dat je ermee kunt laten zien
wat je kent en kunt.

Het opbouwen van een portfolio is erg belangrijk. Daarom begin je er vanaf nu mee. Overleg met
je docent welke onderdelen er minimaal in moeten zitten en op welke manier dit beoordeeld
wordt. Misschien houd je ook al een portfolio bij voor andere vakken. Overleg met je docent of je
(sommige delen van) beide kunt samenvoegen.

Veel succes met je opleiding!
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Inleiding
Aan de slag
‘Welkom in de horeca ...’ Met deze woorden ontvangen horecabedrijven niet alleen gasten, maar
ook nieuwe medewerkers. In deze oriëntatiemodule 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
lezen over de horeca en opdrachten maken die met horeca te maken hebben.

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
• Warme bereidingstechnieken
• Verkenning werkveld
• Gastronomie.

Wat heb je nodig bij dit werkboek?
• theorieboek Resiba deel 1 en 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:

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 formulier, weblink, opdracht of andere soort bron bij de opdracht gebruikt en welke
dit is.

Film op www.tendenskeuken.nl
Hier lees je welke film je bekijkt om de opdracht te maken.



Werken met www.tendenskeuken.nl
Wanneer je wordt verwezen naar een film of andere soort bron op de methodesite, doe je het volgende:
1. Ga naar www.tendenskeuken.nl.
2. Klik op ‘Studentenmateriaal’.
3. Kies voor ‘Oriëntatie op branche en beroep’.

Hoe sluit je dit werkboek af?
Alle kennis en houdingsaspecten leer je door het maken en uitvoeren van de opdrachten. Uiteindelijk
moet je in staat zijn alle facetten en mogelijkheden van de horecabranche te herkennen en te
benoemen.

Je levert in elk geval de volgende producten op:

Theorie:
• alle opdrachten gemaakt
• bijgewerkte vaktermenlijst
• eindtoets.

Praktijk:
• een uitgewerkt reflectieverslag.

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 praktijkbedrijf om aan de opdrachten

en de eventuele eindopdracht te voldoen.
• Maak goede afspraken met je praktijkbegeleider.
• Maak een goede planning (stappenplan/afsprakenlijst) waarin staat wanneer je wat gaat doen

en bij wie je eventueel hulp kunt vragen. Stem dit af met je docent.

0.1 Oriëntatie
In dit werkboek onderzoek je de horecabranche als toekomstige werkplek. Je leert horecabedrijven
in te delen in sectoren. Je onderzoekt welke gevolgen dit heeft voor de bedrijfsformule en op
welke manier, en in welke bedrijven, je mogelijk kunt werken na het afronden van je opleiding.

Opdracht 1: Eigen ervaring

Interview Marco Krispijn

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.

1. 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)

2. Waar moet je je nog in ontwikkelen?
3. Welke eigenschappen zijn volgens jou het belangrijkst in jouw baan?

Eigen scoreBetekenisPersoonlijke
eigenschapen

4321

Communicatief

Doorzettingsvermogen

Flexibel

Gastvrij

Kostenbewust

Representatief

Sociaal vaardig

Stressbestendig

0.2 Nulmeting
Om voor jezelf in beeld te brengen wat je al weet, ga je de leerdoelen doornemen. Aan de hand
hiervan kun je een planning maken voor dit werkboek. Het is belangrijk dat je van elk leerdoel in
de kolom ‘Nulmeting’ aangeeft of je dit beheerst. In overleg met je docent kun je op basis hiervan
eventueel onderdelen overslaan. Dit bepaalt de docent.

Om een beeld te krijgen van wat je hebt geleerd, vul je na afronding van de opdrachten de kolom
‘Evaluatie’ in.

EvaluatieNulmetingLeerdoelNr.

NeeJaNeeJa

Je kunt de indeling van horecabedrijven benoemen.1.

Je kunt uitleggen wat horecaproducten zijn.2.

Je kunt de functies van beroepskleding benoemen.3.

Je kunt het belang van een goede mise-en-place aangeven.4.

Je kunt de benodigde keukenapparatuur benoemen.5.

Je kunt de (wettelijke) eisen met betrekking tot het gebruik
van keukenmaterialen en -apparatuur benoemen.

6.

Je kunt de benodigde keukenapparatuur inventariseren
op bruikbaarheid.

7.

Je kunt de meest gebruikte schoonmaaktechnieken
benoemen.

8.



EvaluatieNulmetingLeerdoelNr.

Je kunt aangeven welk(e) keukenapparatuur en
-gereedschap nodig is voor het schoonmaken van
producten.

9.

Je past de juiste schoonmaaktechnieken toe op een
ingrediënt.

10.

Je kunt per snijtechniek te gebruiken keukenapparatuur
en -gereedschap benoemen.

11.

Je kunt de meest voorkomende opdeel- en
voorbereidingstechnieken benoemen.

12.

Je kunt producten met behulp van controle- of
ontvangstlijsten op aantal, gewicht en opslagspecificaties
controleren.

13.

Je kunt van diverse producten de standaardbewaarcondities
benoemen.

14.

Je kent het fifo-principe en de HACCP-richtlijnen.15.

Je slaat producten op in de daarvoor bestemde ruimtes
volgens HACCP-richtlijnen.

16.

Je kunt op grond van gerechten weergeven welke
producten en ingrediënten nodig zijn.

17.

Je kunt op basis van de te bereiden gerechten producten
en middelen klaarzetten.

18.

Je kent de gebruiksmogelijkheden van de
keukenmaterialen.

19.

Je kunt de meest voorkomende voorbewerkingstechnieken
benoemen.

20.

Je kunt de meest gangbare producten en ingrediënten
noemen die bij het afwerken van diverse gerechten nodig
zijn.

21.

Je kunt aangeven welk(e) materialen en
keukengereedschap geschikt zijn voor het afwerken van
gerechten.

22.

Je kunt beroepseisen in de horeca benoemen.23.

Je kunt de verschillende onderdelen uit de bedrijfsformule
van een horecabedrijf herkennen.

24.



0.3 Planning
Door het maken van een planning houd je controle over je werkzaamheden. Daarom maak je een
planning voor dit werkboek. Je maakt een planning voor zowel de praktijk als de theorie (zoals
workshops en hoorcolleges). Geef in je planning aan wanneer je wat gaat uitvoeren, hoeveel tijd
je eraan denkt te besteden en wanneer je iets af wilt hebben.
Controleer samen met je docent of je een realistische planning hebt gemaakt en wat de planning
van je docent is.

Wanneer is
het klaar?

Waar
School,
thuis, BPV?

Werkelijke
tijd

Geplande
tijd

Wat

Inleiding

Plannen

Opdrachten

TheorieEindtoets

Praktijk

Evaluatie

Reflectie

Controleer samen met je docent of je een realistische planning hebt gemaakt en wat de planning
van je docent is.



1. Kennismaken met de horecabranche

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) gastheer 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 onderzoeken we de horecabranche. Welke bedrijven kom je tegen en wat kun
je daar doen als kok? De volgende opdrachten gaan over werken in de horeca.

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

Bestudeer paragraaf 1.1 ‘Werken in de horeca’.

Opdracht 1: 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?
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