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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 tien 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         

P6 Koekjes bakken x x 1 uur  

P7 Uitsteekvorm verbeteren  x 1 uur  

P8 Producten bewaren x x 1 uur  

P9 Voorraadbeheer x x 2 uur  

P10 Vruchtenvlaai en etiket maken x x 3 uur  

P11 Aardbeien mascarponetaart maken en plannen x x 1 uur  

P12 Paasbrood x x 1 uur  

P13 Gevlochten broodjes x x 1 uur  

P14 Croissants x x 1 uur  

P15 Saucijzenbroodje x x 1 uur  

Theorie       

Uitsteekvorm verbeteren 

Waarom verbeteren?  x 20 min.  

Milieu  x 10 min.  

Voorraadbeheer 

Assortiment beheren x x 1 uur  

Grondstoffen opslaan x x 30 min.  
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Planning en organiseren 

Planning en organisatie x x 15 min.  

Brooddeeg 

Brood eten x x 30 min.  

Ingrediënten van brood x x 30 min.  

Korstdeeg 

Korstdegen x x 20 min.  
 

  

Onderdeel 
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Patent op eten? 
 

Het bedrijf Monsanto is een goed voorbeeld om te illustreren 

hoeveel kracht patenten hebben en hoeveel invloed patenten op de 

markt kunnen hebben. 

  

Dit bedrijf heeft het patent op het grootste verdelgingsmiddel voor 

onkruid in de agrarische sector. Ook ontwikkelen zij zaden voor de 

agrarisch sector die een sterk gewas opleveren ondanks het gebruik 

van het verdelgingsmiddel. 

  

Het patent zorgt ervoor dat andere kwekers dit zaad niet mogen 

gebruiken. Boeren en kwekers mogen dus niet (met) hetzelfde zaad 

kweken, waardoor hun zaad niet zal overleven bij het gebruik van 

het verdelgingsmiddel. 

  

Zonder deze patenten had Monsanto nooit zo'n grote marktpositie 

kunnen bereiken. 

  

Patenten zorgen dat alleen jij iets mag maken of gebruiken. Een 

patent moet je aanvragen en wordt door een commissie beoordeeld. 

Zij kijken of je recht hebt op een patent. 

   

Vraag 

 15  Vind jij dat op alle soorten producten patent aangevraagd moet 

kunnen worden? Leg je antwoord uit.  

 

 

 

 
 

 

 

Auteursrecht Naast het aanvragen van een patent is er auteursrecht. Bijna alles 

wat je ontwerpt is beschermd met auteursrecht. Dit is het recht dat 

je als ontwerper op je ontwerp hebt. Niemand mag dit zomaar 

overnemen en alleen jij mag beslissen wat er met het ontwerp 

gebeurt. Een patent is breder dan het auteursrecht. 

  

Het ontwerp moet wel tastbaar zijn om onder het auteursrecht te 

vallen. Bij een gedachte of idee geldt het auteursrecht niet. Een 

website is bijvoorbeeld een uitwerking van een idee en die valt wél 

onder het auteursrecht. 

  

Het auteursrecht beschermt jou zonder dat je er iets voor hoeft te 

doen. 

  

Modeketen Zara kwam in het nieuws omdat het bedrijf plagiaat had 

gepleegd op ontwerpen van de Californische illustrator Tuesday 

Bassen (Tuesday Bassen maakt digitale ontwerpen en die zet ze op 

haar website). 

  

 

 
Tuesday Bassen toont haar eigen ontwerpen 

en de producten die Zara heeft gemaakt 
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Uitvoeren vruchtenvlaai Werkwijze 

• Kneed het deeg met 200 meng- en 600 kneedslagen. 

• Weeg stukken af van 375 gram. 

• Bol het deeg op. 

• Laat 15 minuten bolrijzen. 

• Maak de vlaaipannen schoon en smeer ze licht in. 

• Rol het deeg ovaal bij met een rolstokje. 

• Rol uit tot ongeveer 3 mm. Het deeg moet wel rond blijven. 

• Fonceer de vlaaipan met deeg. 

• Rol het overtollige deeg eraf. 

• Spuit gele room in. 

• Bak de taart op 210 °C in ongeveer 25 min. 

• Na bakken direct lossen op kapselrekje. 

• Spuit de Zwitserse room in. 

• Werk af met vruchten. 

• Geleer af met abrikozengelei. 

  

  

  

 

Voorbereiden etiket Bedenk wat voor soort etiket je wilt maken. Er zijn verschillende 

opties: 

• zelf iets ontwerpen met papier, stiften en schaar 

• zelf iets ontwerpen met een digitaal opmaakprogramma 

• een sjabloon gebruiken in Word 

• schrijven op een sticker 

  

Welke optie heb je gekozen? Schrijf op en laat controleren door de 

docent. 

 

  

  

 
Voorbeeld van een etiket gemaakt in Word 
 

  

 

Uitvoeren etiket Schrijf op wat er op het etiket moet komen. 

  

Houdbaarheidsdatum 

 

  

Allergenen 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voorbeelden van etiketten 
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GRONDSTOFFEN OPSLAAN 

 

Warenkennis Om te zorgen dat jij goed omgaat met de producten waar je mee 

werkt leer je iets meer over verschillende kenmerken en 

eigenschappen van grondstoffen. Grondstof is een ander woord 

voor een onbewerkt ingrediënt. Meestal moet een grondstof nog 

bereid worden door bijvoorbeeld te koken of bakken. 

  

Je leert in deze theorie meer over het bewaren van grondstoffen. Dit 

heeft meerdere redenen. Je kunt goed ziek worden van grondstoffen 

die niet op de juiste manier bewaard worden. Daarnaast is het ook 

heel erg zonde om veel grondstoffen en producten weg te moeten 

gooien. Het is niet slim voor je portemonnee en al die verspilling is 

natuurlijk ook helemaal niet duurzaam. 

  

  

 
Salmonella bacterie - je ziet ze niet met het 

blote oog 

 
 

  

Micro-organismen 

Er zijn veel micro-organismen die voor ons schadelijk zijn wanneer ze 

in ons voedsel of drinken zitten. Voorbeelden zijn gisten, schimmels 

en bacteriën. Deze organismen kun je niet met het blote oog zien. 

Veel van deze micro-organismen zijn niet schadelijk, sommige zijn 

zelfs goed voor je. Ze kunnen er ook voor zorgen dat producten 

bederven en je er ziek van wordt. Een bekende ziekmaker is 

salmonella. Misschien laat je wel eens je brood te lang in jouw 

broodtrommel zitten. Die schimmel zie je meestal wel en anders 

proef je het wel. Bacteriën, virussen en parasieten zie, proef of ruik 

je meestal niet. 

  

 
 Schimmel met groene sporen 
 

  

Schimmels  

Schimmels en gisten zijn fungi. Zij hebben een celkern, bacteriën 

hebben dit niet. Schimmels bestaan uit draden die steeds verder 

groeien. Schimmels leven op hun voedsel. Aan het einde van de 

draden zitten sporen waardoor ze zich kunnen verspreiden. Denk 

bijvoorbeeld aan de pluizige groei op een boterham. De groene kleur 

zijn de sporen van de schimmel. 

  

 
Voedselvergiftiging 
 

  

Voedselvergiftiging 

Door producten te verhitten, koelen en op de juiste manier te 

bewaren kun je deze ziektemakers tegenhouden. Ook al zijn de 

bacteriën zelf gedood, je kunt alsnog ziek worden van de gifstoffen 

die de bacteriën hebben gemaakt en achter hebben gelaten. Als je 

ziek wordt door micro-organismen zelf heet dit een voedselinfectie. 

Als je ziek wordt door de gifstoffen die gemaakt zijn door de micro-

organismen heet dit een bacteriële voedselvergiftiging.  

  

Naast micro-organismen zijn er ook chemische stoffen die je ziek 

kunnen maken. Het gebruik van sommige chemische stoffen mogen 

gebruikt worden tijdens de productie, als er op de juiste manier mee 

wordt omgegaan. Denk bijvoorbeeld aan het bespuiten van groente. 
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Bewaar opengemaakte verpakkingen in 

bakjes met een deksel of folie 
 

Bij het aanvullen van de voorraad zorg je dat de oude producten 

vooraan staan en de nieuw geleverde producten achteraan. Hiermee 

voorkom je dat er producten zijn die over de datum gaan. 

 

Wanneer je een product gebruikt uit een luchtdichte verpakking 

verpak je dit in een bakje als er iets over is. Wanneer je een 

luchtdichte verpakking openmaakt en je doet er geen bakje omheen 

of een deksel of folie erop, dan droogt het product uit. Ook is er 

meer kans op besmetting. Op het bakje zet je de datum waarop de 

verpakking is opengemaakt. 

 

Soms is er van een bereid gerecht iets over. Dit gerecht kun je, mits 

goed verpakt, nog 48 uur bewaren in de koelkast. Schrijf ook hierop 

altijd een verpakkingsdatum. 

  

Vraag 

 35  Welke eis geldt voor alle opslagplekken? 

 

 
 

 

 

Fifo Binnen de bakkerijwereld, maar eigenlijk binnen alle horeca, wordt 

er gebruikt gemaakt van het fifo-systeem. Fifo betekent first in, first 

out. Dat is Engels voor eerste erin, eerst eruit. 

 

Fifo betekent dat wat er het eerst in komt, ook weer het eerst 

uitgaat. Het fifo-systeem is een schappenvulsysteem voor producten 

die kunnen bederven of veranderen. Bij het vullen van een 

winkelschap volgens het fifo-systeem worden de nieuwe artikelen 

achteraan bijgeplaatst. 

 

Het voordeel van fifo is dat je kosten bespaart. Wanneer het 

voorraadbeheer niet op orde is dan verlies je producten. Verloren 

producten leveren geen geld op. Daarnaast is het ook handig om te 

weten dat je genoeg bloem in huis hebt als je bijvoorbeeld soesjes 

wilt maken. 

 

Daarnaast heb je fifo nodig om de HACCP-richtlijnen te volgen. Je 

kunt bijvoorbeeld geen eieren gebruiken die al over datum zijn. Dan 

handel je niet volgens de afspraken die binnen de HACCP gemaakt 

zijn. 

 
Houd je voorraad bij volgens het fifo-systeem 
 

   

Vraag 

 36  Je moet een voorraadkast gaan opruimen volgens het fifo-

systeem. Op alle producten staat een uiterste 

houdbaarheidsdatum: na deze datum is het niet meer veilig om 

een product te eten of drinken. 

  

Welke producten zet je vooraan in de schappen, de producten 

met de oudste datum of de producten met de nieuwste 

datum? 
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Het symbool voor glutenvrij eten 
 

Er zijn mensen met een glutenintolerantie. Dit heet coeliakie. Je 

spreekt dit uit als seu-lia-kie. Klachten die hierbij horen zijn vaak 

maag- en darmklachten. Voor deze mensen moet glutenvrij brood 

worden gebakken. De graansoort moet niet alleen glutenvrij zijn, 

ook bij bereiding en transport mogen graansoorten met gluten niet 

in de buurt komen. 

  

Voorbeelden van graansoorten zonder gluten: gierst, teff, quinoa en 

boekweit. 

  

Glutenvrije voeding herken je aan het symbool voor glutenvrij. 

   

Vraag 

 43  Leg in eigen woorden uit waarom je gluten ook een netwerk of 

een skelet kunt noemen. 

 

 

 

 
 

  

 

Voedselallergie en voedselintolerantie Je kunt allergisch zijn voor voedingsmiddelen, maar ook intolerant. 

Wanneer heb je last van het een, en wanneer van het andere? 

 

Allergie 

Bij een voedselallergie is er sprake van een acute reactie. Typische 

klachten van een acute allergische reactie zijn: roodheid, galbulten, 

jeuk, misselijkheid, braken, diarree en bloeddrukdaling. 

 

Bij volwassenen gaat het vaak om fruit, noten en/of pinda's. Bij 

kinderen om koemelk, kippeneieren, pinda's en noten. 

 

Allergische reactie bij koemelkallergie 

De reactie op koemelkeiwit ontstaat door het eten of drinken van 

een product dat koemelk bevat, of aanraking van een kapotte huid 

met koemelk. Bij de meest herkenbare vorm van koemelkallergie 

beschouwt het lichaam de melkeiwitten als een indringer in plaats 

van een ongevaarlijk eiwit en valt deze met specifieke antistoffen 

aan. Deze allergische reactie kan mild, maar ook heftig verlopen. 

 

Kinderen en volwassenen die zeer allergisch zijn voor koemelk 

kunnen al reageren op kleine sporen van melkeiwit.  

 

Intolerantie 

Intolerantie is een verzamelbegrip voor reacties op voedsel die niet 

allergisch van aard zijn. Bijvoorbeeld lactose-intolerantie 

(melksuiker) en glutenintolerantie (coeliakie). Klachten die hier 

optreden zijn vaak maag- en darmklachten. 

 

 

 

 
Iemand kan een allergische reactie hebben op 

noten 
 


