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KEUKEN
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 praktijkopdrachten, daarnaast leer je in tien 

weken tijd verschillende kook- en bereidingstechnieken. Hierbij leer 

je de theorie. 

 

In de tabel staat hoe lang 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 Trends toepassen x x 2 uur  

P2 Hygiëne x x 4 uur  

P3 Producten bewaren x x 4 uur  

P4 Voorraadbeheer x x 6 uur  

Theorie     

Trends en ontwikkelingen in de horeca 

Trends veranderen ieder jaar x x 30 min  

Brancheorganisaties x x 30 min  

De basis in de keuken 

Warenwet x x 15 min  

HACCP x x 15 min  

Hygiëne x x 15 min  

Schoonmaken x x 15 min  

Afval en milieu x x 15 min  

Voorraadbeheer 

Assortiment beheren x x 15 min  

Grondstoffen en voorraadbeheer x x 1 uur  

Extra     
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DE BASIS IN DE KEUKEN 

P2 HYGIËNE 

 

Opdracht 2 Voordat we starten in de keuken is het erg belangrijk om te weten 

hoe jij je moet gedragen in de keuken. Niemand wil bijvoorbeeld ziek 

worden doordat de hygiëne niet op orde is. 

 

Je leert in de theorie wat HACCP en de warenwet is en aan welke 

hygiëne maatregelen jij je moet houden als je omgaat met voedsel. 

 

Jij maakt een stappenplan. In het stappenplan geef je in beeld weer 

hoe je jouw handen moet wassen. Je mag op internet pictogrammen 

zoeken, maar je mag ook zelf foto's of tekeningen maken voor jouw 

stappenplan. 

 
Lees de theorie in het hoofdstuk De basis in 

de keuken 

 
 

 

Voorbereiden Maak een poster waarop duidelijk te zien is welke stappen je moet 

ondernemen op de juiste manier je handen te reinigen. 

 

Een stappenplan moet er overzichtelijk en aantrekkelijk uitzien. Je 

wil duidelijk zien hoe je iets moet doen, zonder te veel te moeten 

lezen. In de voorbeelden hieronder wordt zelfs helemaal geen tekst 

gebruikt. 

 

 

 
Op deze poster zie je stap voor stap instructies 

voor het aanbrengen van make-up 
 

 

 
Een poster met een stappenplan voor het 

koken van pasta 
 

 

 
Lettertype kiezen 
 

 

Vul de woordspin hierna in. Stel jezelf daarbij de volgende vragen: 

• Boodschap: welke informatie wil je geven of tot welke actie wil 

je diegene voor wie het stappenplan bedoeld is overhalen? 

• Doelgroep: voor welke doelgroep is het stappenplan? 

• Welk lettertype kies je? 

• Welke kleuren kies je? 
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WARENWET 

 

Warenwet en inspectie In het filmpje zie je hoe Phoebe uit de tv-serie Friends een duim 

vindt in haar frisdrank. Vroeger werd vlees wel eens ingespoten met 

water om het zwaarder te laten lijken, of werd er een kat verkocht 

als konijn, bij de slager. Dit soort dingen wil je natuurlijk niet 

tegenkomen. 

 

Daarom is aan het einde van de 19e eeuw de voedsel- en warenwet 

in het leven geroepen. In 1919 kwam er een nationale warenwet. De 

warenwet zorgt ervoor dat eet- en drinkwaren aan strenge eisen 

moeten voldoen. Niet alleen omdat het eerlijker is voor mensen, 

maar omdat eten en drinken vooral ook veilig moet zijn. 

 

Het uitgangspunt van de warenwet is dat er geen schadelijke 

levensmiddelen verkocht mogen worden en dat je als consument 

weet wat je koopt en wat er in het product zit. In de wet staat onder 

andere omschreven: 

• welke hulpstoffen een product mag hebben, denk aan smaak-, 

geur- en kleurstoffen; 

• wat er op een etiket moet staan; 

• de naam die een product mag hebben. 

    

Duim in frisdrank  

 

 

 

 

NVWA over vegetarische vlees benamingen 

 

 

    
Filmpje NVWA 

 

 

Op de afbeelding zie je allerlei koppen waarmee de NVWA stof heeft 

doen opwaaien in 2019 en 2020. Ze vonden namelijk dat het niet kan 

dat vegetarisch vlees namen krijgt die lijken op het vlees dat wordt 

nagebootst. 

 

Je kunt je voorstellen dat op alle regels van deze wet niet wordt 

gecontroleerd door de politie. Er is een speciale inspectie. De 

inspectie gaat op bezoek bij bedrijven waar ze niet alleen rondkijken 

maar ook monsters meenemen en onderzoeken in het laboratorium. 

Inmiddels heet dit de NVWA, Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit. In het filmpje kun je precies zien waar de NVWA 

voor staat. 

 

De NVWA controleert op: 

• een eerlijke handel 

• goede voorlichting 

• veiligheid van voedsel en waren 

• een goede volksgezondheid. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://link.dp-totaal.nl/duim-in-fridrank/
https://link.dp-totaal.nl/nvwa/


 

DE BASIS IN DE KEUKEN 

26 

Vraag 

 

22  Om welke vorm van hygiëne gaat het in deze afbeelding? 

 
 

  

Vraag 

 

23  Om welke vorm van hygiëne gaat het in deze afbeelding? 

 
 

 

 

 

 

Vraag 

24  a. Wat gaat er niet goed qua hygiëne op deze afbeelding? 

b. Welke vorm van hygiëne wordt hier niet toegepast? 

c. Hoe moet het anders? 

 

a.   
 

 
 

b.    
 

 

c.   
 

 
 

 

 

 

 

Vraag 

25  a. Wat gaat er niet goed qua hygiëne op deze afbeelding? 

b. Welke vorm van hygiëne wordt hier niet toegepast? 

c. Hoe moet het anders? 

 

a.   
 

 
 

b.    
 

 

c.   
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Soorten vuil Waar je mee gaat schoonmaken is afhankelijk van het soort vuil. Een 

vloer vraagt een andere behandeling dan bijvoorbeeld het 

beeldscherm van de computer. 

 

Voordat je begint met schoonmaken bekijk je het soort vuil. 

Vervolgens bepaal je op welke manier en met wat voor materiaal je 

gaat schoonmaken. 

 

Je kunt grofweg drie soorten vuil tegenkomen: 

• droog vuil 

• aangehecht vuil 

• onzichtbaar vuil 

 
Vuil 

 
 

 

Droog vuil Droog vuil is bijvoorbeeld stof. Ook zand is droog vuil. En als je aan 

het bakken bent is het geknoeide meel op de grond ook droog vuil. 

 

Droog vuil kun je het beste opzuigen met de stofzuiger, als het op de 

grond ligt, of opnemen met een klamvochtige doek of andere doek 

die stof opneemt. Het vuil blijft dan aan de doek zitten en verspreidt 

zich niet meer in de ruimte. 

 

 

 

 
Droog vuil: meel 
 

 Vraag 

 29  Waarom heb je meestal geen schoonmaakmiddel nodig als je 

droog vuil opruimt? 

 

 
 

 

 

Aangehecht vuil In de keuken is er natuurlijk veel afwas, zoals pannen, maatbeker, 

vergiet, bestek, borden, etc. 

 

Stel, je maakt tomatensaus in een pan en je laat die pan een tijdje 

staan. Dan droogt de saus in en plakt het aan de bodem. Dan heb je 

te maken met aangehecht vuil. Hoe langer je de vaat laat staan met 

etensresten erin, hoe vaster het gaat zitten en hoe harder je moet 

poetsen om het eraf te krijgen. 

 

Ook in een oven kunnen etensresten zich hechten en vast komen te 

zitten. De warmte van de oven versterkt dit. Voor een oven zijn er 

ook speciale reinigingsmiddelen te koop. 

 
Aangehecht vuil, moeilijker af te wassen 
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Vul het schema in 

 Afval    Soort afval    Afval    Soort afval   

De krant  

 

 

 

 

Een lege emmer frituurvet   

Een kapotte staafmixer  

 

 Batterijen uit de 

afstandsbediening van de 

afzuigkap  

 

Een banenschil  

 

 Het restafval van de 

courgette  

 

Een glazen limonade kan   Gebruikt aluminiumfolie  

 

 

 


