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Inleiding
Aan de slag
Zonder producten/ingrediënten kan er niet gekookt worden. Daarom is een goede voorraad van
groot belang. Als kok ben je dan ook veel bezig met het bestellen, ontvangen, controleren en
opslaan van producten. Het controleren en aanvullen van de dagvoorraad is hierbij een belangrijk
onderdeel. Deze dagvoorraad of werkvoorraad is standaard aanwezig en is noodzakelijk om de
werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Het ontvangen en opslaan van producten is aan regels
gebonden. Als horecabedrijf ben je verplicht je aan die regels te houden. Daarom is het belangrijk
om een aantal belangrijke zaken te registreren en deze in een administratie op te slaan.

Tijdens dit werkboek werk je aan de volgende werkprocessen:
• Bestelt benodigde producten
• Ontvangt en controleert geleverde producten
• Slaat geleverde producten op
• Controleert producten en voert keukenadministratie uit.

Tijdens het bewaken en beheren van de voorraad zijn dit de fasen die je doorloopt. Naast deze
werkprocessen komen de volgende onderwerpen aan bod:
• voorraadlijst
• hygiëne
• milieu
• middelen om bestelde producten te transporteren.

Wat heb je nodig bij dit werkboek?
• theorieboek Resiba deel 1 en 2
• methodesite www.tendenskeuken.nl
• Hygiënecode voor de horeca.

In dit werkboek gebruiken we steeds ‘Hygiënecode’ in plaats van ‘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:

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.
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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 ‘Voorraadbeheer’.

Hoe sluit je dit werkboek af?
Alle kennis, vaardigheden en houdingsaspecten leer je door het maken en uitvoeren van de
opdrachten. Uiteindelijk moet je ook daadwerkelijk in staat zijn om de voorraden te beheren.

Je levert in ieder geval de volgende producten op:

Theorie:
• alle opdrachten uit dit werkboek zijn gemaakt
• bijgewerkte vaktermenlijst
• eindtoets.

Praktijk:
• een voorbeeld van een voorraadlijst om de dagelijkse voorraden bij te vullen of een zelfgemaakte

voorraadlijst
• een uitgewerkt reflectieverslag.

Tips voor werken en leren
• Maak zo veel mogelijk gebruik van je eigen ervaringen in de praktijk.
• Gebruik zo veel mogelijk de procedures en gegevens van je 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 leer je waarom het van groot belang is om de voorraden voor, tijdens en na het
gastenverblijf op peil te hebben. Het gaat hierbij niet alleen om de voorraad in de magazijnen,
maar ook om de dagelijkse werkvoorraad in de ruimte waar jij als kok aan het werk bent.

Opdracht 1: Eigen ervaring

Geef in de tabel hierna met een kruisje aan:
• welke werkzaamheden voorkomen in je leerbedrijf
• welke werkzaamheden door jou als kok uitgevoerd worden
• door wie de werkzaamheden uitgevoerd worden als jij het niet mag doen.

Wie doet
dit wel?

Doe ik wel
of niet?

Komt voor in
mijn leerbedrijf

Werkzaamheden

Open, eigen
inzicht

Controleren van de
werkvoorraad

Controleren van de
magazijnvoorraad

Voorraadlijsten van de
werkvoorraad invullen
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Wie doet
dit wel?

Doe ik wel
of niet?

Komt voor in
mijn leerbedrijf

Werkzaamheden

Het aanvullen van de
werkvoorraad

In ontvangst nemen van
producten uit het magazijn

In ontvangst nemen van
producten die besteld zijn
bij de leverancier

Controleren van de
bestelde producten vanuit
het magazijn

Controleren van de
bestelde producten bij de
levering door de
leverancier

Opslaan van de producten
in het magazijn
(magazijnvoorraad)

Opdracht 2: Fouten bij voorraadbeheer

Zoals je misschien wel eens op tv hebt gezien, worden er zelfs programma’s gemaakt die gaan over
hoe goed/slecht horecabedrijven met hun producten omgaan. Het is verbazingwekkend om te zien
hoe weinig professionele koks weten van dit onderwerp. Kijk maar eens op Uitzending Gemist naar
een aflevering van De Smaakpolitie.

Goed voorraadbeheer is een belangrijk onderdeel van je werk. Niet in ieder bedrijf gaat dit dus
goed. Bedenk vier redenen waarom er fouten worden gemaakt en noteer deze.

0.2 Nulmeting
Om voor jezelf in beeld te brengen wat je al beheerst, ga je de leerdoelen doornemen. Aan de
hand hiervan kun je een planning maken voor dit werkboek. Belangrijk is wel dat je van elk leerdoel
in de kolom ‘Nulmeting’ aangeeft of je deze beheerst. In overleg met je docent kun je op basis
hiervan eventueel onderdelen overslaan. Dat bepaalt je docent.
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Om een beeld te krijgen van wat je hebt geleerd vul je na afronding van de opdrachten in dit
werkboek de kolom ‘Evaluatie’ in. Verderop in dit boek lees je hier meer over.

EvaluatieNulmetingLeerdoelNr.

NeeJaNeeJa

Je controleert de aanwezige voorraden op kwaliteit
en houdbaarheid en rapporteert dit.

1.

Je kunt gebruikelijke richtlijnen/procedures
benoemen die er voor zorgen dat er geen tekorten
kunnen ontstaan.

2.

Je kent richtlijnen voor het plaatsen van bestellingen.3.

Je kunt bestelmethoden benoemen die gebruikelijk
zijn binnen een horecabedrijf.

4.

Je kunt, volgens de bedrijfsrichtlijnen, bestellingen
plaatsen bij leveranciers met behulp van diverse
bestelmethoden.

5.

Je kent bedrijfs- en hygiënevoorschriften voor het
ontvangen en controleren van producten.

6.

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

7.

Je controleert producten op temperatuur,
verpakking, kwaliteit en uiterste
houdbaarheidsdatum.

8.

Je geeft eventuele afwijkingen aan de geleverde
producten aan bij de leidinggevende.

9.

Je controleert bewaarcondities in opslagruimtes op
wettelijke eisen.

10.

Je kunt transportmethoden onderscheiden.11.

Je pakt de geleverde producten uit of om.12.

Je transporteert geleverde producten op de juiste
wijze naar de juiste opslagruimtes.

13.

Je controleert of de HACCP- richtlijnen zijn
gehanteerd bij het opslaan van producten.

14.

Je kent relevante wet- en regelgeving over.
kwaliteitscriteria van opgeslagen ingrediënten,
producten en andere artikelen.

15.

Je controleert regelmatig de aanwezige
keukenvoorraden op hoeveelheden, houdbaarheid
en kwaliteit.

16.

Je rapporteert afwijkingen in de kwaliteit van
opgeslagen producten aan de leidinggevende.

17.

Je bewaakt de keukenvoorraden, zodat derving en
stagnatie wordt voorkomen.

18.
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0.3 Planning
Door het maken van een planning houd je controle over je werkzaamheden. Daarom maak je een
planning voor dit instructie-/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.

Wanneer
Is het klaar?

Waar
School, thuis,
BPV?

Werkelijke
tijd

Geplande
tijd

Wat

Inleiding

Plannen

1 [...]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.
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1. Het bestellen van producten

Keukenvoorraad begint bij het bestellen van de producten die je nodig hebt om de gerechten die
op de kaart staan te bereiden. Voordat je producten bestelt, gaat de chef-kok of keukenmanager
onderzoeken bij welke leverancier hij zijn producten het beste kan inkopen. Nadat er met de
leverancier afspraken gemaakt zijn over onder andere de prijs, kwaliteit, bestel- en
leveringsvoorwaarden, kan er bij de leverancier worden besteld. Voor het bedrijf is het belangrijk
dat er goed gekeken wordt naar de kwaliteit en de prijs die leveranciers aanbieden.

Leerdoelen:
- Je controleert de aanwezige voorraden op kwaliteit en houdbaarheid en rapporteert dit. Je kunt

gebruikelijke richtlijnen/procedures benoemen die er voor zorgen dat er geen tekorten kunnen
ontstaan.

- Je kent richtlijnen voor het plaatsen van bestellingen.
- Je kunt bestelmethoden benoemen die gebruikelijk zijn binnen een horecabedrijf. Je kunt, volgens

de bedrijfsrichtlijnen, bestellingen plaatsen bij leveranciers met behulp van diverse bestelmethoden.

Bestudeer paragraaf 4.1 Bestellen van producten.

Opdracht 1: Soorten voorraden

Er bestaan verschillende soorten voorraden binnen een horecabedrijf. Tijdens je werk is het van
groot belang alle voorraden op peil te hebben.

a. Leg uit waarom een onvolledige voorraad ten koste gaat van de gastenverzorging.
Maak hierbij onderscheid tussen de magazijnvoorraad en de werkvoorraad.
De magazijnvoorraad moet op peil zijn, omdat:

De werkvoorraad moet op peil zijn, omdat:

b. Naast de magazijn- en werkvoorraad bestaat er ook nog de ijzeren voorraad. Wat wordt bedoeld
met de ijzeren voorraad?

c. Wat voorkom je door een ijzeren voorraad te hanteren in zowel het magazijn als voor de
werkvoorraad?
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Opdracht 2: Hygiënecode bij inkoop

In de Hygiënecode voor de horeca staat beschreven dat een horecabedrijf moet kunnen aantonen
dat een leverancier aan de eisen van de Hygiënecode voldoet. Horecabedrijven zijn verplicht om
hiermee te werken.

Hygiënecode voor de horeca

Download de Hygiënecode en sla hem op je harde schijf of een USB-stick op.
Doe daarna, samen met je docent of leermeester, een onderzoek naar de eisen die de Hygiënecode
stelt aan leveranciers. Je vindt deze eisen in de Hygiënecode bij processtap ‘Inkoop’.

De volgende eisen worden gesteld:

Opdracht 3: De leveranciers

Doe een onderzoek naar de leveranciers die aan jouw leerbedrijf of school leveren. Doe dit door
het schema hierna in te vullen.

Leerbedrijf:

LevertijdManier van
bestellen**

Producten die hij
levert*

Naam leverancier

1 dag: De volgende
dag voor 11.00 uur

Via de telefoonVlees, gevogelte en
vleeswaren

Voorbeeld: Piet Slager

* Bij Producten die hij levert kun je volstaan door de belangrijkste producten te noemen.
Veelgebruikte termen zijn hierbij:
- AGF – dit betekent: Aardappelen, Groenten en Fruit (meestal de groenteboer)
- DKW – dit betekent: Droge KruideniersWaren (meestal een groothandel)
- slager (vers vlees en vleeswaren)
- poelier (wild en gevogelte, gaat soms ook via de slager)
- bakker (brood en banket)
- visboer (alles wat uit de zee komt)
- delicatessen (speciale producten als oliesoorten, azijn, ediks, tapenades enzovoort).
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