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Hoe werk je met een keuzedeel?
In iedere opleiding volg je een aantal keuzedelen. Ze zijn bedoeld om je beter op de arbeidsmarkt
voor te bereiden. Je school bepaalt het aanbod waaruit je kunt kiezen en wanneer je zo’n keuzedeel
kunt volgen.
Hoelang je aan een keuzedeel werkt, varieert: 240, 480 of 720 studiebelastingsuren (SBU). Die
informatie vind je in de inleiding Over dit keuzedeel, waarmee elk keuzedeel begint.
Waar en wanneer je aan een keuzedeel werkt, bepaalt je school. Dat kan op school zijn, op je
stageadres of thuis. Meestal zal het een mix van deze drie zijn.

Inleiding
Een keuzedeel van Edu’Actief begint met een introductie. Dat kan naast een korte inleiding
bijvoorbeeld een filmpje zijn over iemand die binnen zijn werkveld te maken krijgt met de inhoud
van dit keuzedeel. Vervolgens vind je vermeld uit welke onderwerpen (leereenheden) het keuzedeel
bestaat.

Uitdaging
In elk keuzedeel werk je stap voor stap toe naar een eindopdracht: de uitdaging, waarvoor je de
stof van het gehele keuzedeel gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de verzorging van een
wijnproeverij met bijpassende hapjes, een compleet ondernemersplan voor een startup, een gevuld
zorgdossier waarin je hebt gedocumenteerd welke begeleiding je een cliënt hebt gegeven en wat
de resultaten waren, etc. Je werkt in een aantal stappen naar de eindopdracht toe. Elke stap levert
per leereenheid ten minste één beroepsproduct op, dat wil zeggen een document, een (video)verslag
van een gesprek of een fysiek product zoals je dat ook in de beroepspraktijk maakt. Dat kan
bijvoorbeeld een wijnkaart zijn of het financiële hoofdstuk van een ondernemingsplan.

Resultaten
Daarna vind je een beschrijving van de doelen waaraan je gaat werken: een opsomming van de
resultaten aan het eind van het keuzedeel.

Beoordeling
Je werkt individueel en soms samen met medestudenten aan je opdrachten. De beoordeling van
je werk gebeurt op verschillende manieren en momenten. Het kan zijn dat je een of meer
kennistoetsen maakt die mee tellen in de eindbeoordeling. Je zult ook een beoordeling krijgen
van de beroepsproducten die je tijdens dit keuzedeel oplevert. En natuurlijk wordt je eindopdracht
beoordeeld. Je vindt de beoordelingscriteria telkens kort beschreven in de inleiding Over dit
keuzedeel op elke leereenheid. Hoe zwaar een onderdeel meetelt, hoor je van je docent.

Oriëntatieopdrachten
Voordat je met de eerste leereenheid van een keuzedeel begint, maak je een aantal opdrachten
waarmee je je nader op de stof oriënteert. Zo verken je het terrein van dit keuzedeel.

Bronnen en verwijzingen
In dit keuzedeel vind je verwijzingen naar bronnen. Deze kun je herkennen aan een icoontje. Dit
kan een theoriebron zijn, een internetlink of een filmpje. Zo zien de icoontjes eruit:

Internetsite

Theoriebron
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Filmpje

De theoriebronnen op alfabetische volgorde vind je na de opdrachten in dit boek. Je kunt de
inhoudsopgave gebruiken om de juiste bronnen snel te vinden.

Let op!
Bronnen worden op verschillende manieren bij de opdrachten aangegeven:
1. bron voor een opdracht.

In dit geval is de theoriebron van toepassing op de daaropvolgende opdrachten.
2. bron in een opdracht.

In dit geval is de theoriebron alleen van toepassing op deze specifieke opdracht.
Wordt er in een opdracht geen bron aangegeven, maar heb je wel bepaalde informatie nodig, dan
zoek je de informatie in een van de eerder genoemde bronnen binnen deze leereenheid.

De video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks en bronnen kun je vinden in de digitale leeromgeving.
Hier vind je ook de digitale versie van dit keuzedeel.

Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
Volg de stappen om toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal.

Voor het gebruik van de digitale leeromgeving heb je een tablet, computer of mobiele telefoon
met internettoegang nodig. Je werkt je opdrachten uit op papier of digitaal.
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1. Over dit keuzedeel

Over dit keuzedeel

In dit keuzedeel leer je alle aspecten voor het bereiden van gerechten. Zo komen alle
bereidingstechnieken, zoals koude voorbewerkingen en kooktechnieken aan bod. Dit gebeurt door
het doorlopen van alle gerechten in de volgorde van een menukaart: voorgerechten, hoofdgerechten
en nagerechten.
Bereiden van gerechten begint natuurlijk met hygiëne: de HACCP van de keuken. Een belangrijke
leereenheid, want zieke gasten, dat wil niemand. De leereenheden over de voor-, hoofd- en
nagerechten wordt voorafgegaan door bereidingstechnieken en voedingswensen. Op die manier
kun je de kennis en vaardigheden die je daar hebt opgedaan direct toepassen. De laatste leereenheid
bereidt je voor op de uitdaging: het bereiden van een compleet viergangenmenu.

Gerechten bereiden
Voedselveiligheid bij Mc Donalds

Aan de slag met dit keuzedeel
Dit keuzedeel bestaat uit de volgende leereenheden:
• Leereenheid 1 HACCP
• Leereenheid 2 Bereidingstechnieken en voedingswensen/-eisen
• Leereenheid 3 Voorgerechten
• Leereenheid 4 Hoofdgerechten
• Leereenheid 5 Nagerechten
• Leereenheid 6 Menu koken.

De studiebelasting voor dit keuzedeel is 240 uur.

Hoe werk je met een keuzedeel?

De uitdaging
Aan het einde van dit keuzedeel bereid je een volledig viergangenmenu voor je ouders, familie,
vrienden en/of andere gasten naar keuze.

Je mag de gerechten binnen je onderwijsinstelling bereiden en serveren, maar je kunt natuurlijk
ook de faciliteiten van je praktijkbedrijf gebruiken.

7

Over dit keuzedeel



De resultaten
- Je kunt de Hygiënecode voor de horeca toepassen.
- Je kunt kennis van voedingswensen en voedingseisen toepassen.
- Je kunt vakterminologie toepassen.
- Je kunt keukenapparatuur en -gereedschap hanteren.
- Je kunt schoonmaaktechnieken toepassen.
- Je kunt koude en warme voorbewerkingstechnieken toepassen.
- Je kunt koude en warme bereidings- en kooktechnieken toepassen.
- Je kunt afwerkingstechnieken toepassen.
- Je kunt kwaliteitsnormen toepassen.
- Je kunt productietechnieken zoals schoonmaaktechnieken, opdeeltechnieken en koude en warme

voorbewerkingen toepassen.
- Je kunt wettelijke richtlijnen op het gebied van bedrijfs-, levensmiddelen- en persoonlijke hygiëne,

veiligheid, milieuzorg en kwaliteit en HACCP toepassen.

De beoordeling
De beoordeling vindt plaats aan de hand van verschillende onderdelen:
• kennistoets
• beroepsproducten

Dit zijn opdrachten die je in de professionele praktijk ook tegen kunt komen. Deze opdrachten
lever je bij je docent in. Soms beoordeelt alleen je docent deze, soms (ook) anderen; bijvoorbeeld
door je praktijkopleider of door iemand anders uit de keuken. Deze opdrachten en de
bijbehorende beoordelingen vormen een onderdeel van je portfolio.

• viergangenmenu voor vier personen
Bij de bereiding van de gerechten ben je verantwoordelijk voor alle aspecten die hiermee te
maken hebben, zoals recepten, HACCP, mise-en-place, doorgifte en opruimen van de keuken.
Het menu zelf is uiteraard goed in balans, voldoet aan alle regels van de menu- en smaakleer
en is afgestemd op eventuele voedingswensen of -eisen van de gast.

1.1 Oriëntatie

Het bereiden van gerechten is complexer dan je in eerste instantie misschien denkt. Een kok zal,
voor hij kan beginnen aan het bereiden van gerechten, meerdere stappen doorlopen.
Om te beginnen heeft hij inspiratie nodig gehad om een gerecht te ontwikkelen. Die inspiratie kan
heel divers zijn. Misschien heeft hij een kookboek bestudeerd van een collega-kok of heeft hij
tijdens een vakantie een voor hem onbekend product zien liggen op een markt. Alles wat een kok
meemaakt, kan als inspiratie dienen voor de ontwikkeling van nieuwe gerechten. In zijn achterhoofd
zal een kok in dit proces langzaam maar zeker een plaatje creëren van het uiteindelijke resultaat.
Dit resultaat kan een enkel gerecht zijn, maar ook een compleet menu.

8



Opdracht 1: Wat wil je bereiden?

Lino
Stappenplan Lino

a. Wat is jouw ultieme menu? Wat zou je willen kunnen bereiden? Je hoeft je hierbij geen rekening
te houden met of je iets al wel of niet kunt. Ga ervan uit dat je alles al kunt uitvoeren; alles is
haalbaar.
Beschrijf het viergangenmenu dat jij aan het einde van dit keuzedeel zou willen bereiden.

b. Maak met behulp van Lino een moodboard waarmee je laat zien hoe het viergangenmenu dat
jij graag wilt bereiden eruit gaat zien.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan vormen die je wilt gebruiken, kleuren die terugkomen in de
gerechten of het seizoen waarin je het menu gaat bereiden.

9

Over dit keuzedeel



2. HACCP

Over deze leereenheid

De Hygiënecode voor de horeca is gebaseerd op Europese wetgeving. Deze wetgeving regelt alles
over voedselveilig werken; de HACCP-beginselen. De Hygiënecode voor de horeca is op basis van
deze HACCP-beginselen uitgewerkt. Als horecabedrijven werken volgens de richtlijnen vanuit de
Hygiënecode, voldoen ze dus aan de Europese wetgeving.
De Hygiënecode voor de horeca beschrijft processen die kenmerkend zijn voor de horecabranche
en is zowel in gedrukte vorm als digitaal beschikbaar. De Hygiënecode is opgebouwd uit losse
onderdelen: de ‘modules'.

De resultaten
- Je kunt de basisvoorwaarden vanuit de Hygiënecode voor de horeca voor de inrichting van de keuken

beschrijven.
- Je kunt de basisvoorwaarden vanuit de Hygiënecode voor de horeca voor temperatuurbeheersing

beschrijven.
- Je kunt de basisvoorwaarden vanuit de Hygiënecode voor de horeca voor ongediertebestrijding

beschrijven.
- Je kunt de processtappen en de kritische processen vanuit de Hygiënecode voor de horeca voor het

voorbereiden van gerechten beschrijven.
- Je kunt werkinstructies opstellen.
- Je kunt het verschil tussen reinigen en desinfecteren beschrijven.
- Je kunt beschrijven wat er met een schoonmaakplan wordt bedoeld.
- Je kunt de basisvoorwaarden vanuit de Hygiënecode voor de horeca voor levensmiddelenafval

beschrijven.
- Je kunt verschillende soorten van vuil beschrijven.
- Je gebruikt benodigde reinigings- en desinfectiemiddelen op effectieve wijze.
- Je gebruikt benodigde schoonmaakmaterialen en -middelen op effectieve wijze.
- Je neemt bij het reinigen en desinfecteren het bedrijfsschoonmaakplan, veiligheidsvoorschriften en

wettelijke richtlijnen in acht.
- Je kunt de basisvoorwaarden vanuit de Hygiënecode voor de horeca voor schoonmaken beschrijven.
- Je kunt uitleggen hoe het toezicht op voedselveiligheid geregeld is.
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Beoordeling
De volgende opdracht wordt beoordeeld:
• opstellen werkinstructie.

2.1 Hygiënecode voor de horeca

De Hygiënecode voor de horeca is gebaseerd op Europese wetgeving. Deze wetgeving regelt alles
over voedselveilig werken; de HACCP-beginselen. De Hygiënecode voor de horeca is op basis van
deze HACCP-beginselen uitgewerkt. Als horecabedrijven werken volgens de richtlijnen vanuit de
Hygiënecode, voldoen ze dus aan de Europese wetgeving.

HACCP

Opdracht 1: Voedselveilig werken

Hygiëne

Warenwet en de NVWA

Grondstoffen en halffabricaten opslaan

Risico’s voor de voedselveiligheid

Voedselveilig werken

a. Het horecabedrijf moet ervoor zorgen dat er aantoonbaar voedselveilig gewerkt wordt. Wat
betekent dat?

Mindmap

Stappenplan Coggle

b. Op welke manieren kan een horecabedrijf laten zien dat het voedselveilig werkt?

Werk dit uit in een mindmap. Noteer per manier een aantal relevante aandachtspunten waardoor
voedselveilig werken aantoonbaar is.

c. Hoelang moet je gegevens minimaal bewaren om over voldoende informatie te beschikken in
geval van een incident?
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Opdracht 2: Hygiënecode voor de horeca

Website Koninklijke Horeca Nederland

Opslaan producten

Koninklijke Horeca Nederland is uitgever en eigenaar van de Hygiënecode voor de horeca. Deze
code is gebaseerd op Europese wetgeving, waarin staat dat alle levensmiddelenbedrijven volgens
de HACCP-beginselen moeten werken.

a. Waarom is de Hygiënecode opgesteld?

b. Een horecabedrijf moet op basis van Europese wet- en regelgeving voldoen aan de eisen die in
de Hygiënecode is opgesteld. Wanneer voldoet een horecabedrijf aan deze wetgeving?

c. Niet alle horecabedrijven zijn hetzelfde. Er zijn hotels, restaurants, cafés, snackbars, lunchrooms
en cateringbedrijven. Hoe zorg je er als horecabedrijf voor dat je de juiste Hygiënecode gebruikt?

Opdracht 3: HACCP

Hygiënecode voor de horeca

Iemand die met voedsel werkt, draagt naar gasten/klanten en naar het bedrijf waarvoor hij werkt
een grote verantwoordelijkheid. Voedsel moet voor de volksgezondheid volkomen veilig zijn.
Alleen hygiënisch werken is dan niet genoeg. Om ervoor te zorgen dat voedingsmiddelen voor de
volksgezondheid veilig zijn, is het wettelijk verplicht om volgens een HACCP-systeem te werken.

a. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Wat wordt daar in het Nederlands mee
bedoeld?

b. Wat wordt bedoeld met het waarborgen van de (voedsel)veiligheid van producten door
bedrijven?

c. In principe moet alles wat je in restaurants nuttigt veilig zijn. Helaas kunnen sommige producten
schadelijk zijn. Voor dit soort kwesties is er een speciale Europese regeling: de Wet
productaansprakelijkheid. Welke belangrijke regels staan beschreven in de Wet
productaansprakelijkheid?

d. Hoe kan een bedrijf zijn eventuele onschuld bewijzen?

12



Opdracht 4: Opstellen werkinstructie

Reinigen en desinfecteren

Werkinstructies

Schrijf in je eigen woorden een instructie voor het wassen van de handen.

Maak bij het opstellen van de instructie niet alleen gebruik van woorden, maar ook van afbeeldingen.
Deze afbeeldingen kun je zoeken op internet, maar natuurlijk ook zelf maken.

Opdracht 5: Temperatuurbeheersing

Website Voedingscentrum

a. Ziekmakende bacteriën kun je doden of je kunt de bacteriegroei vertragen.
Op welke manieren kun je bacteriën doden?

b. Op welke manieren kun je bacteriegroei vertragen?

c. Welke zes manieren van temperatuurbeheersing kun je op producten toepassen om bacteriën
te doden of bacteriegroei te vertragen?

Je kunt dit doen door producten:

Opdracht 6: Snijplanken

Snijplanken en snijplaten

In de meeste keukens wordt met verschillende kleuren snijplanken gewerkt. Vaak hebben de kleuren
een lichte en een donkere variant.

a. Vul het volgende schema in.

Te gebruiken voorKleuren snijplanken

b. Waarom wordt er gewerkt met lichte en donkere varianten snijplanken?

c. Waarom is het van belang om de juiste kleur snijplank voor het juiste product te gebruiken?
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d. Het gebruik van schone materialen is een voorwaarde om hygiënisch te werken en
kruisbesmetting te voorkomen. Hoe was je ingrediënten hygiënisch?

e. Waarom mag je oude voorraad nooit aanvullen of mengen met nieuwe voorraad?

f. Kruisbesmetting kun je vrij simpel voorkomen door werkzaamheden, werktafels en bijvoorbeeld
snijplanken te scheiden. Hoe kun je werkzaamheden scheiden?

Opdracht 7: Ongediertebestrijding

Bederf en besmetting

a. Bedenk welke eenvoudige maatregelen je kunt treffen om ongedierte geen kans te geven.

b. Hoe bestrijd je welk ongedierte?

MethodeOngedierte

Muizen, ratten

Vliegen, horzels, wespen, gaasvlieg langpootmug

Kakkerlakken, mieren, sprinkhanen, zilvervisjes, pissebedden

2.2 Schoonmaken

Schoonmaken, of beter gezegd: reinigen, is vaak het minst leuke werk in een keuken. Vaak wordt
onderschat hoe belangrijk een schonen keuken is. De gevolgen van een keuken of materialen die
niet schoon zijn, zijn vaak niet te overzien. Reinigen verreist discipline van de keukenmedewerkers.
Ongedierte en ziekmakende bacteriën zijn vaak aanwezig op vuile apparaten, werkbanken en
materialen en in ruimten die niet schoon zijn. Alles goed schoon maken en houden is dus een must.
Bovendien werk je in een schone keuken veel prettiger dan in een vuile keuken. De reinheid in de
keuken is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers van het bedrijf.
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Reinigen en desinfecteren

Opdracht 8: Schoonmaak (reinigen)

HACCP registratieformulier schoonmaakrooster

Er zijn apparaten, materialen en gereedschappen die je na elk gebruik moet reinigen, die je dagelijks
moet reinigen of die je periodiek moet reinigen.

a. Wat is periodiek reinigen?

b. Waarom mag je keukenmessen nooit bij de afwas leggen?

c. Hoe zorg je ervoor dat je structureel schoonmaakt, zodat je geen apparaten, materialen en
gereedschappen vergeet of overslaat?

d. Waarom mogen schone en vuile materialen niet met elkaar in aanraking komen?

e. Elk bedrijf heeft zijn eigen methode om materialen en andere attributen in de keuken schoon
te houden. Vergelijk het document HACCP registratieformulier schoonmaakrooster met de
methode die in jouw keuken wordt gehanteerd. Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten?

Opdracht 9: Reinigen en desinfecteren

Reinigings- en desinfecteermiddelen

a. Vuil kan worden ingedeeld in drie soorten. Noteer in het volgende schema de drie soorten en
omschrijf de kenmerkende verschillen van deze soorten van vuil.

KenmerkenSoort vuil

b. Wat is het verschil tussen reinigen en desinfecteren?

c. Waarom is het belangrijk om je bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen te houden
aan de voorgeschreven dosering?

d. Er zijn regels vastgesteld voor het opslaan en gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen.
Waarom zijn hier speciale regels voor opgesteld?

e. Sommige materialen worden dagelijks gedesinfecteerd en na gebruik gereinigd, andere
materialen worden voor gebruik gedesinfecteerd en na gebruik gereinigd. Waarom?
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f. Reinigings- of desinfectiemiddelen zijn vaak chemische verbindingen. Beschrijf hoe je deze
middelen het best kunt gebruiken. Gebruik daarvoor onderstaande trefwoorden:
• etiket
• dosering
• doseersystemen
• gevaarlijke stoffen
• opslaan.

Opdracht 10: Werkinstructie

Werkinstructies

a. Schrijf een werkinstructie voor het reinigen van materialen.

b. Zet de stappen van de werkinstructie voor het desinfecteren van materialen in de juiste volgorde.

Laat het desinfectiemiddel enige tijd intrekken.
Demonteer eventueel het gereedschap of materiaal.
Laat aan de lucht drogen of droog met een daarvoor bestemde doek
Breng desinfectiemiddel of desinfectiemengsel op, zorg voor de juiste
dosering/verhouding.
Spoel na met schoon, lauw water.

c. Om het proces van reinigen en desinfecteren sneller te laten verlopen, kun je de werkinstructies
samenvoegen. Hoe ziet de werkinstructie er dan uit?

Opdracht 11: Reinigingsmaterialen

Reinigingsmaterialen

Er zijn verschillende reinigingsmaterialen in de handel. De materialen worden steeds innovatiever
en specialistischer.
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