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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 acht 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         

P16 Bloemzeef maken x x 6 uur  

P17 Controleren van de bloemzeef x x 2 uur  

P18 Sprits x x 1 uur  

P19 Janhagel x x 1 uur  

P20 Soezen x x 1 uur  

P21 Schwarzwalder Kirschtaart x x 1 uur  

P22 Kapsel x x 1 uur  

P23 Eigen taart x x 6 uur  

Theorie       

Bloemzeef maken 

Werkvoorbereiding x x 10 min.  

Verbindingen x x 10 min.  

Houtverbindingen x x 30 min.  

Extra - technische informatie 

Klein handgereedschap x x 30 min.  

Zagen x x 30 min.  

Boren x x 30 min.  

Stationair gereedschap x x 20 min.  

Metaal knippen, snijden en zetten x x 30 min.  
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Werkstuk controleren 

Meten en maten x x 20 min.  

Verbeteren van je product x x 10 min.  

Roer- en zetdegen 

Zo maak je roer- en zetdegen x x 15 min.  

Taarten en gebak 

Basis, vullingen en decoraties x x 20 min.  
 

  

Onderdeel 
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EXTRA - TECHNISCHE INFORMATIE 

KLEIN HANDGEREEDSCHAP 

 

Inleiding Jij gaat je eigen bloemzeef maken. Misschien heb je al eerder 

gewerkt met handgereedschappen en stationaire gereedschappen. 

Als dat niet zo is, is het handig om de informatie in dit hoofdstuk 

goed door te lezen. 

  

Heb je nog nooit met een gereedschap gewerkt? Vraag dan eerst een 

instructie aan jouw docent. 

  

  

 

Handgereedschap Naast grove bewerkingen van je materiaal, zoals zagen, schuren, 

knippen en snijden zijn er veel dingen waar je klein gereedschap 

voor gebruikt. Bijvoorbeeld tangetjes en gereedschap om te meten 

en af te tekenen. 

  

  

 

Aftekenen Bij het maken van een product moet je veel meten en aftekenen. Je 

kunt hiervoor een normaal potlood en een liniaal gebruiken, maar 

natuurlijk zijn er ook speciale aftekeninstrumenten waardoor het net 

even makkelijker gaat. 

  

Timmermanspotlood 

Het timmermanspotlood is een breed potlood dat makkelijk vast te 

houden is. Hij heeft een stevige punt en je kunt hem makkelijk 

slijpen met een stanleymes. Ook breekt hij minder snel dan een 

gewoon potlood. Superhandig.  

 
  

 

 

Duimstok 

Een duimstok is een lange opvouwbare liniaal. Elk deel is even lang, 

vaak is dit 25 cm. Na elk stuk zit een scharnier waardoor je hem 

makkelijk kunt draaien of vouwen. Het meet lekker snel en is 

makkelijk bij je te dragen. In veel werkbroeken zit een speciaal zakje 

voor een duimstok. 

  

  

  

 

 

Rolmaat 

Een rolmaat is een handzaam doosje waarin een meetlint zit 

opgerold. Vaak is het lint van metaal en kun je het met de knop 

bovenop makkelijk vastzetten op een bepaalde lengte. Ontspan je de 

knop, dan rolt het lint weer op. Aan het begin zit een klein haakje 

dat je bijvoorbeeld achter het begin van een plank kunt haken. Je 

kunt dan in je eentje grote stukken materiaal opmeten. Let op! 

Rolmaten hebben de neiging zich te verstoppen in een overal of 

vestzak, ruim aan het einde van de dag of les dus altijd je rolmaat op 

om hem niet kwijt te raken. 
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Geslepen tanden met 

vrijsnijhoek 

Zaagblad met conisch 

geslepen rug, 

hierdoor is vrij zagen 

goed mogelijk 

• hout  

• kunststof 

 

  

 

Zagen in hout Zachthout 

Voor het zagen van zachthout kies je een zaag met relatief grove 

tanden. De tanden kunnen het best afgerond zijn voor de netste 

zaagsnede. Deze zaagbladen worden vaak aangeduid als HCS-

zaagbladen (koolstofstaal). Deze soort zaag is bijvoorbeeld zeer 

geschikt voor het zagen van oud steigerhout.  

  

 
Zachthout zaag je met relatief grove tanden 
 

  

 
Hardhout zaag je met een zaag waarvan de 

tanden wat dichter op elkaar staan 
 

  

Middelhard- en hardhout 

Zagen voor middelhard- en hardhout hebben tanden die wat dichter 

op elkaar staan. Deze zagen worden vaak aangeduid als BIM-

zaagbladen (bimetaal). Met deze zaagbladen kun je zeer fijn en 

splintervrij zagen. Deze zaagbladen zijn bijvoorbeeld goed geschikt 

voor het zagen van nieuw steigerhout. Ook middelharde 

houtsoorten als mdf kun je goed zagen met een BIM-zaagblad. 

  

 

Zagen in kunststof Het zagen in kunststof doe je het best met een bimetalen zaagblad. 

Voor glasvezelversterkt kunststof kun je beter een HM-zaagblad 

(hardmetalen) gebruiken. Afhankelijk van de gekozen vertanding 

ontstaat een grove of fijne zaagsnede. 
 

Bimetalen zaagblad 
 

  

 

Zagen in metaal 

 
 

Voor verschillende diktes metaal gebruik je zaagjes van hard snijstaal 

met verschillende vertanding. 

 

Dun metaal 

Voor alle metalen, ook voor dunne metalen, gebruik je het best een 

HSS-zaagblad (hard snijstaal). 

 

Middeldik metaal 

Voor middeldik metaal gebruik je ook een HSS-zaagblad, maar met 

iets grovere tanden. Grovere tanden kunnen zich beter door het 

metaal heen bijten. 

 

Dik metaal 

Voor dik metaal gebruik je ook een HSS-zaagblad, maar nu met een 

nog grovere tand of een wat bredere golf om zo het weggezaagde 

metaal af te kunnen voeren. 
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METEN EN MATEN 

 

Meten Er zijn veel verschillende hulpmiddelen die je kunt gebruiken om iets 

te meten. Bijvoorbeeld een rolmaat, een geodriehoek of een liniaal. 

  

Om een technisch werkstuk te meten gebruik je vaak een 

schuifmaat. Met een schuifmaat kan je namelijk heel precies meten, 

wel tot op 0,05 centimeter precies. 

 
Verschillende hulpmiddelen om te meten 
 

  

 
Werktekening met maten in mm 
 

  

In een werktekening zie je verschillende maten. Bijvoorbeeld hoe dik 

een lasnaad moet zijn en de afmetingen van een onderdeel of stuk. 

  

In een werktekening worden de maten meestal in millimeters (mm) 

aangegeven. 

 

  

Soms worden er ook hartmaten aangegeven. Een hartmaat is de 

maat van de buitenkant van een vorm tot het midden, het hart. Vaak 

moet je iets hart-op-hart meten. Dit betekent dat je twee delen 

vanaf het midden, het hart meet. Hierdoor maak je minder fouten. 

 Vraag 

 51  Schrijf drie dingen op waarmee je kunt meten. 
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Wat heb je nodig?  Je hebt de volgende spullen nodig: 

  

 Spritsen ingrediënten  

200 gram 100% Patentbloem 

160 gram 80% Crèmemargarine 

90 gram 45% Basterdsuiker 

20 gram 10% Ei 

20 gram 10% Citroenrasp 

snufje   Zout 

  

Keukenbenodigdheden 

Licht ingevette bakplaat 

Spuitmondje met 7 of 8 tandjes 
 

  

Spritsen  

  

 

Uitvoeren Werkwijze  

• Meng de margarine en het zout wrijvend en knedend met je 

hand. Doe dit tot het luchtig is. 

• Voeg de suiker, citroenrasp en het ei toe. Meng dit weer 

wrijvend en knedend door elkaar.  

• Voeg de bloem toe. Doe dit beetje bij beetje in drie delen. 

Schraap af en toe de restjes deeg van je werkbank erbij. 

  

In deze opdracht leer je wrijven, dus je mengt en kneedt het deeg 

met de hand. Wil je het een volgende keer met een elektrische mixer 

doen, dan meng je het met een lage snelheid. Voeg de bloem in 

twee delen toe en klop na ieder deel 1,5 minuut. Vergeet niet om de 

kom regelmatig schoon te schrapen. 

  

• Spuit het deeg meteen op. Van 100 gram deeg kun je ongeveer 

10 spritsen maken. 

  

Opspuitschema voor een bakplaat van 60 bij 40 cm: 

• rozetsprits 6 × 6 

• s-sprits 8 × 5 

• lange sprits 10 × 4 

  

Bak de sprits op 170 °C in ongeveer 18 minuten. 

  

Deeg opspuiten 

  

 

Afronden In deze praktijkopdracht heb je deeg leren wrijven. 

  

Hoe vond je het deeg wrijven gaan? Schrijf op. 
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ZO MAAK JE ROER- EN ZETDEGEN 

 

Boterdeeg Boterdeeg gebruik je om bijvoorbeeld speculaasjes, spritskoekjes en 

nougatines te maken. 

 

In boterdeeg verwerk je altijd bloem, vetstof en suiker. Door het 

deeg op verschillende manieren te bewerken krijg je zetdeeg, 

wrijfdeeg of roerdeeg. 

 

Je kunt hulpgrondstoffen toevoegen om eigenschappen te 

verbeteren. Dit kunnen smaakstoffen zijn of bakpoeders om de 

eindproducten luchtiger te maken. 

  
 Boter en bloem 
 

 Vraag 

 56  Wat wordt er altijd in boterdeeg gebruikt? 

 
 

   

 

Vetstoffen In boterdegen gebruik je de volgende vetstoffen:  

• margarinesoorten 

• roombotersoorten 

• zachte bakkersvetten 

 

Meestal wordt er margarine gebruikt. Maar in boterkoekjes mag je 

alleen roomboter als vetstof gebruiken. 

 

Een vetstof zorgt voor samenhang in het deeg. En het zorgt er ook 

voor dat het deeg in de oven gaat vloeien. Tot slot maakt de vetstof 

dat het eindproduct bros en breekbaar is. 

 

Er bestaan meerdere soorten margarine: 

• Korstmargarine. Deze margarine is niet geschikt voor het maken 

van boterdegen, want hij is te stevig. 

• Cakemargarine. Deze margarine is vrij stevig. Dat wil zeggen dat 

er weinig olie in zit. Dit maakt de margarine vooral geschikt voor 

zetdegen die uitgerold moeten worden. 

• Crème-margarine is speciaal bestemd voor zachte degen. Hij 

wordt veel gebruikt om het deeg met een spuitzak te verwerken. 

De margarine is meestal ongezouten. 

  

  

Margarine 

  

  

Roomboter 

   

Vraag 

 57  Welke vetstof wordt er in boterkoekjes gebruikt? 

 
 

  

  


