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BAKKERIJ
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je in totaal 23 praktijkopdrachten. Hierbij leer je 

de theorie. In totaal ben je zo'n honderd uur bezig met deze cursus. 

  

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

  

In dit deel staan vijf praktijkopdrachten. In de tabel staat hoelang je 

ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller en 

soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit 

onderdeel af. 

  

  

  

  

 
Aan het werk 
 

  

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding      

Praktijkopdrachten         

P1 TikTok-review x x 3 uur  

P2 Boterkoek x x 1 uur  

P3 Krentenbolletjes x x 1 uur  

P4 Uitsteekvorm ontwerpen x x 2 uur  

P5 Uitsteekvorm tekenen x x 3 uur  

Theorie       

Trends 

Trends in de bakkerij x x 30 min.  

Ontwikkelingen bijhouden x x 20 min.  

Waarom koop je daar? x x 20 min.  

In de keuken 

Materialen en gereedschappen x x 1 uur  

Receptuur omrekenen x x 30 min.  

Schoon en veilig werken x x 20 min.  

Warenwet en HACCP x x 20 min.  

Grondstoffen 

Granen en andere grondstoffen x x 45 min.  



 

TRENDS 
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Keukengereedschappen maken 

Tekenen en aanzichten x x 30 min.  

Aanzichten tekenen x x 45 min.  

Algemene gegevens tekening x x 20 min.  

Soorten lijnen x x 10 min.  

2D of 3D  x 15 min.  

Uitsteekvorm maken 

CAD  x 15 min.  

Prototype en veiligheid x x 20 min.  

Soorten printers  x 30 min.  

Printen en plotten  x 20 min.  
 

  

Onderdeel 
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Spatels 

Spatels zijn onmisbaar in een bakkerij. Je gebruikt zo om 

ingrediënten met elkaar te mengen en uit kommen en schalen te 

halen. Ze zijn gemaakt van kunststof en te koop in verschillende 

formaten. 

  

 Spuitmondjes 

Als je een spuitmondje in een spuitzak plaatst, kun je er sierranden 

of rozetten mee spuiten. 

  

 Spuitzakken 

Deze driehoekige zakken kun je vullen met bijvoorbeeld room, 

mousse of crème. Vanuit de zak spuit je eenvoudig op of in het 

gebak. Je gebruikt een spuitzak ook om bijvoorbeeld soesjes of 

macarons op de bakplaat te spuiten. Er zijn herbruikbare en 

wegwerpspuitzakken te koop. 

  

 Stukwerk 

Dit is een productgroep. Het zijn alle producten die klanten makkelijk 

mee kunnen nemen naar buiten. Ze zijn houdbaar buiten de koelkast 

en ze bederven niet zo snel. Voorbeelden: gevulde koeken , 

saucijzenbroodjes en appelflappen. 

  

 Taart dummy 

Een stuk piepschuim in de vorm van een taart. Perfect om 

showtaarten te maken die lange tijd in de etalage kunnen staan. 

  

 Thermometer 

Een instrument om de temperatuur te meten. Er zijn verschillende 

soorten thermometer, afhankelijk van de temperaturen die hij moet 

meten en de omgeving waarin hij wordt gebruikt. Er is bijvoorbeeld 

een koelkastthermometer, een suikerthermometer of een 

oventhermometer. 

  

 
Botercrème maak je met de platte deeghaak 

  

Vlinderhaak 

Een platte deeghaak die je in een mixer kunt klikken. Geschikt voor 

het mengen van niet al te zware mengsels die niet luchtig hoeven te 

worden. Perfect voor bijvoorbeeld botercrème. 

 

Deze haak heeft verschillende namen: peddel, vlinderhaak, 

K-menger. 

  



 

GRONDSTOFFEN 

56 

GRANEN EN ANDERE GRONDSTOFFEN 

 

Grondstoffen Grondstoffen zijn materialen die je nodig hebt om iets te maken. Het 

zijn ingrediënten waarmee je voedsel kunt maken zoals brood. 

  

Een bakker gebruikt de volgende grondstoffen om brood te maken: 

• graansoorten zoals tarwe, rogge, rijst, gerst, mais, boekweit, 

spelt en haver 

• water of melk 

• gist of ander rijsmiddel zoals zuurdesem 

• zout 

• broodverbetermiddelen 

  

Naast deze basisingrediënten kun je brood extra lekker maken met 

bijvoorbeeld noten, vruchten, zaden en suiker. 

 
Grondstoffen voor een heerlijk brood 
 

  

 
Als banketbakker of patissier gebruik je ook 

chocolade in je baksels 
 

  

Een banketbakker en patissier hebben meer grondstoffen nodig dan 

alleen de ingrediënten om brood te bakken. Een banketbakker 

maakt naast producten op broodbasis ook gebak, koekjes, 

chocolade, taarten en marsepein. 

  

Een patissier is meer gespecialiseerd in het exclusievere segment en 

zoetigheden. Een patissier gebruikt bijvoorbeeld als vulling van 

taarten crème patisse, chocolade mousse en bavaroise. Als decoratie 

gebruikt de patissier bijvoorbeeld chocola en marsepein. Ook maakt 

een patissier desserts zoals ijs. 

  

Grondstof of ingrediënt 

Deze begrippen worden soms door elkaar gebruikt. Dat komt omdat 

het wel veel op elkaar lijkt. Heel precies gezien is een grondstof een 

onbewerkt onderdeel van een product. Een ingrediënt is ook een 

bestanddeel, maar kan dus bewerkt zijn. Tarwebloem is een 

voorbeeld van een bewerkte grondstof. 

   

Vraag 

 43  Je hebt gelezen wat her verschil is tussen een grondstof en een 

ingrediënt. Tarwebloem is een bewerkte grondstof. Welke 

grondstof is er gebruikt om tarwebloem te maken? 

 
 

 

 

Graankorrels Je hebt gelezen dat graan nodig is om brood te bakken. Van 

graankorrels moet je eerst bloem of meel maken. Zodra je dat mengt 

met bijvoorbeeld water, en kneedt dan wordt het een deeg. Dit deeg 

bak je in de oven en dan heb je een brood. 
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Verschillende graansoorten:  

zonnebloem, maïs, tarwe, pompoen 

bonen, boekweit, rijst, linzen 

gierst, bietenzaad, haver, vlas 

gerst, erwten, soja, rogge 
 

   

Opdracht 

Je gaat samen met twee klasgenoten zoveel mogelijk informatie 

opzoeken over drie graansoorten. Overleg met de docent welke 

graansoorten jullie gaan onderzoeken. En ook hoe jullie de 

informatie presenteren of inleveren. 

  

Deze informatie moet je in ieder geval verzamelen: 

1. Je zoekt een afbeelding van de graansoort op. 

2. Je schrijft een beschrijving van (de eigenschappen van) de 

graansoort op. (In de beschrijving moet in ieder geval staan of 

de graansoort gluten bevat of niet.) 

3. Geef antwoord op de vraag hoe de graansoort groeit 

(bijvoorbeeld als pluim, halm, kolf of aren). Of: wat kun je 

vertellen over productie, zaaien en oogsten? 

4. Wat kun je vertellen over de herkomst? Of: wat kun je vertellen 

over de geschiedenis? 

5. Een antwoord op de vraag hoe de graansoort gebruikt wordt. 

Of: een voorbeeld van een gerecht met recept waar de 

graansoort het meest bekend van is. 
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CAD 

 

Computer aided design Je hebt misschien wel eens gehoord van programma's als Solidworks 

of Autodesk Inventor. Technische programma's waarmee je kunt 

tekenen. 

  

CAD staat voor Computer Aided Design. Dat betekent dat een 

tekening is gemaakt op de computer. Het tekenen in zo'n 

programma is best een pittig klusje om te leren. Er zijn enorm veel 

opties en instellingen die je moet kennen en waar je rekening mee 

moet houden. 

  

Als eerste beantwoord je de vraag: 2D of 3D. Er zijn veel 

programma's die zowel als 2D- als 3D-programma werken, al wordt 

3D-tekenen steeds normaler. 

  

Voorbeelden van software zijn Solidworks, Fusion360, Autocad en 

Autodesk Inventor. 

  

De reden dat het tekenen in CAD-programma's zo populair is, is dat 

je precies kunt uitrekenen en tekenen hoe een model eruit moet 

komen te zien. Je kunt een werkende animatie maken om te zien of 

en hoe het model zou werken. 

  

De bestanden kun je daarna exporteren zodat ze meteen door een 

CNC draai- of freesmachine gemaakt kunnen worden. Je kunt het 

ook exporteren en 3D-printen. 

  

Bij het maken van jouw product leer je meer over rapid prototyping, 

dit heeft ook alles te maken met CAD-tekenen. Meer uitleg hierover 

lees je in hoofdstuk Maken van een ontwerp. 

  

In dit hoofdstuk ga jij zelf een 2D- en een 3D-tekening maken in een 

CAD-programma. Je verwerkt daarin alles wat je hebt geleerd over 

het maken van schetsen en tekeningen. 

  

 
2D-CAD-werktekening 

  

 
3D-CAD-lijntekening 

  

 
3D-CAD-model 

  

 
3D-CAD-terrasontwerp 
 

 Vraag 

 66  Waarom is tekenen in CAD-programma's zo populair? 
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PRINTEN EN PLOTTEN 
 

2D en 3D Een 2D-tekening heeft twee dimensies: de y- en de x-as.  

y is verticaal en x is horizontaal.  

 

Ezelsbruggetje: de Y heeft een lange verticale steel, daarom is  

Y de verticale as. 

 

Een printer waarmee je op papier is een 2D-printer.  

 

3D betekent dat er drie dimensies zijn: horizontaal (x), verticaal (y) 

en diepte (z). Er zijn dan drie assen: x, y en z. De z-as bepaalt de 

diepte.  

 

Sommige printers zoals een snij- of printplotter kunnen ook de 

hoogte in. De 3D-printer is hier ook een voorbeeld van. Hij kan jouw 

ontwerp zowel op de x-, y- als z-as opbouwen. Alles wat geprint 

wordt op de z-as moet wel ergens op kunnen steunen. Vandaar dat 

het heel belangrijk is dat een digitale 3D-tekening goed is 

opgebouwd.  

 
2D: x- en y-as  

3D: x-, y-, en z-as  
 

 

 
Snijplotter 
 

 

Een snijplotter kan materiaal snijden. Hij snijdt over de x- en y-as. 

Het mesje kan ook de hoogte in (z). Hierdoor kan het mesje opgetild 

worden tussen de snedes. Zo kun je plakfolie snijden, maar ook 

speciale folie om T-shirts mee te bedrukken. 

 

 Vraag 

 75  Wat is de z-as?  

 
 

 

 

3D-printen op de FDM-printer 

 

Je hebt gelezen dat de FDM-printer de printer is die het meeste voor 

komt op scholen. Deze pagina's gaan over het printen en 

voorbereiden op de FDM-printer in het algemeen. 

  

Een 3D-printer print via de x-, y- en z-as. Hij print van onder naar 

boven. Als eerste heb je een 3D-model nodig dat je wilt printen. 

Nadat je in een geschikt model hebt gemaakt, plaats je het in een 

slicing-programma. Dit programma maakt van jouw model allemaal 

horizontale plakjes, hier lees je zo meteen meer over. 

  

Een voorbeeld van een slicing-programma is Cura, vanuit dit 

programma kun je ook meteen printen. Dit kan niet bij elke printer 

of programma. 

 
3D-printer in werking 
 

  

https://link.dp-totaal.nl/3d-printer-in-werking-2/

