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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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ORIËNTATIE 

CASUS 

 

In de keuken doe je het zo Als jij denkt dat koks alleen maar koken heb je het mis. Een kok is 

bezig met het bestellen van zijn producten en maakt daarbij een 

planning wanneer de producten geleverd worden. Ook bedenkt een 

kok iedere keer weer een nieuwe menukaart. Wat kost zo'n menu 

nou? 

 

Daarnaast let je in de keuken natuurlijk op een goede veiligheid, 

zowel voor het voedsel als voor jezelf. 

 

Niet alleen koken dus maar vooral heel veel uitdaging. 

 

Het Xperience festival 

Samen met alle D&P-leerlingen organiseer jij dit jaar een festival: het 

Xperience festival, bij jou op school! 

 

Eerst leer je natuurlijk werken in de keuken en koken. Op het festival 

geef jij samen met je klasgenoten verschillende workshops waar 

bezoekers zich voor in kunnen schrijven. Hoe en waarover de 

workshops precies gaan? Dat verzin je zelf. 

 

 
Leren garneren 
 

 

De opbouw Tijdens de cursus koken werk je aan twee boekjes. Boekje 1 en 2 

horen bij werken in de keuken. 

 

Daarnaast werk je met leskaarten. Je werkt de helft van de week aan 

het werken in de keuken en de andere helft van de week sta je in de 

keuken, om de recepten van de werkkaarten te bereiden. Na tien 

weken heb je de volledige cursus afgerond. 

 

In boekje 1 en 2 leer je alles over de keuken en hoe je erin moet 

werken. Je gaat dit onderzoeken door middel van jouw eigen food-

reviewshow, ofwel: een recensie show over eten. In de QR-code zie 

je een voorbeeld van een YouTube'er die in een filmpje drie 

recensies doet over een restaurant. 

 

Je leert in tien weken veel verschillende soorten kook- en 

bereidingstechnieken. Je wordt een echte chef. 

 

Veel plezier. 

    

YouTube'ers over slechte restaurants  
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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     

P5 Werkplanning x x 3 uur  

P6 Routing x x 3 uur  

P7 Food-review x x 5 uur  

P8 Workshop organiseren x x 6 uur  

Theorie     

Omgaan met recepten x x 30 min  

Planning en organisatie x x 15 min  

Kiezen voor een restaurant x x 30 min  

Extra     

     
 

 

Onderdeel 
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KIEZEN VOOR EEN RESTAURANT 

 

Inleiding Iedereen wil wel eens lekker uit. De een houdt van hele grote 

restaurants met een enorm divers aanbod. De ander wil liever naar 

een klein tentje waar die ene soep zo fantastisch is. Smaak en 

persoonlijke voorkeur zijn dus erg belangrijk bij de keuze voor een 

restaurant. 

 

Er zijn ook een aantal dingen die een horecaonderneming doet om 

zo veel mogelijk mensen (binnen hun doelgroep) aan te spreken. 

Denk hierbij aan: 

• een goede sfeer 

• goede bediening 

• een goede prijs-kwaliteitverhouding 

• de bereikbaarheid van een horecabedrijf 

 

Over deze dingen lees je in deze theorie meer. 

 

 
Uiteten 
 

 

Uitstraling en sfeer De uitstraling van een horecagelegenheid is erg belangrijk. Als het 

restaurant een goedkope uitstraling moet hebben, kies je voor de 

aankleding ook vaak goedkope materialen. Denk bijvoorbeeld aan 

een goedkope cafetaria met plastic stoelen en wit pleisterwerk. Je 

verwacht dan ook niet dat je in een driesterrengelegenheid gaat 

eten en je verwacht dat je voor een paar euro met een volle maag 

weer buiten staat. 

 

Materialen 

Bij een horecagelegenheid met een duurdere uitstraling kom je ook 

duurdere materialen tegen. Denk aan dure houtsoorten, marmer, 

roestvrijstaal en veel glas. Een hippe gelegenheid zal ook zijn 

interieur aanpassen aan de huidige trends. Zo zag je een aantal jaar 

geleden veel industriële elementen terugkomen. Een goede 

afwerking van de ruimte draagt ook bij aan een meer chique 

uitstraling. 

 

 

 
Industriële inrichting 
 

 

 
 Primaire kleuren in een fastfood restaurant  
 

 

Kleur 

Lichte ruimtes lijken groter, koele kleuren zijn zakelijker en warme 

kleuren geven een knusser en gezelliger, een warmer gevoel. 

Primaire kleuren, blauw, geel en rood in hun pure vorm worden vaak 

gebruikt bij wat goedkopere gelegenheden. Denk aan een snackbar 

of McDonald’s. Rood is een kleur die mensen waarschuwt: onbewust 

word je er meer alert van. Je eet sneller en ietwat gestrest, 

waardoor je niet te lang blijft zitten.  
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Manier van opdienen 

Hoe wordt het eten geserveerd? Krijg je een bord of komt het eten 

in wegwerpverpakkingen? Ook in de wegwerpverpakkingen zit nog 

veel verschil. Is het van biologisch afbreekbaar materiaal? Papier, 

karton of plastic? 

  

Vraag 

 4  Noem drie manieren waarop een horecagelegenheid 

duurzamer kan ondernemen. 

 
1    

 

 
2    

 

 
3    

 

 

 

Prijs-kwaliteitverhouding De verhouding tussen de prijs en kwaliteit moet goed zijn: bij een 

duur restaurant verwacht je een goede smaak van het eten en 

drinken. Naast de smaak is ook de hoeveelheid en de kwaliteit van 

de grondstoffen belangrijk. 

 

Mensen zijn bereid meer geld te betalen voor verse vis die op de 

juiste manier is gevangen dan voor een stuk vlees dat uit een 

massastal komt en te ver is doorgebakken. 

 

Naast een juiste prijs-kwaliteitverhouding kan een 

horecagelegenheid aanbiedingen op de kaart zetten, waardoor 

gasten eerder geneigd zijn om iets extra te eten of drinken. Je ziet 

bijvoorbeeld vaak een driegangenmenu, dat iets goedkoper is dan 

drie losse gerechten. Een ander voorbeeld zijn gelegenheden waar 

het drinken bij de prijs inbegrepen zit of een vis, soep of ander 

gerecht van de dag. 

 

De prijs hoeft niet ten koste te gaan van de kwaliteit van het eten. 

Het kan bijvoorbeeld ook dat er een lopend buffet is of dat je zelf 

eten moet bestellen en ophalen aan de balie. In sommige gevallen 

krijg je dan een apparaatje mee waardoor de bediening weet waar je 

zit en het alsnog gebracht kan worden. Hierdoor hoeft er minder 

bedienend personeel aan het werk te zijn. Ook zie je steeds vaker 

dat je via een QR-code op de tafel eten of drinken kan bestellen. Dat 

is gemakkelijk voor de klant en het personeel. 

 

 
Aanbieding van het restaurant 

 

 
Bestellen via een QR-code 
 

  

Vraag 

 5  Hoeveel geld wil jij uitgeven als je ergens iets gaat of eten en 

drinken en wat verwacht je dan van de horecagelegenheid? 

Leg je antwoord uit. 
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Uitvoeren Met jouw groepje heb je nu ideeën opgedaan voor het geven van 

een workshop. 

 

Om de workshops nu echt goed voor te bereiden volg je dit 

stappenplan: 

1. bepalen van de inhoud - inclusief recept 

2. een tijdschema maken van de workshop 

3. materialen en benodigdhedenlijst maken 

4. taken verdelen binnen de groep 

5. plan laten controleren door de docent 

  

Gaan jullie zo´n heerlijke taart maken?  
 

 

 

 

Stap 1 - bepalen van de inhoud 

Omschrijf in een aantal zinnen wat jullie voor workshop willen 

geven. Omschrijf daarbij: 

• welk recept er gemaakt wordt 

• welke technieken jullie de cursisten leren 

• waarom jullie juist deze workshop willen geven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Wat moet wanneer gebeuren? 

 

Stap 2 - een tijdschema maken 

Om de workshop goed te laten verlopen moet je weten wat er 

wanneer moet gebeuren. Bijvoorbeeld: 

• introductie/uitleg 

• ophalen van de ingrediënten en materialen 

• bereiden 

• nabespreking 

 

Vul alle informatie in de tabel hierna in. Houd er rekening mee dat 

de festivalbezoekers alles op het festival willen bekijken. Het is dus 

niet handig als ze uren met jouw workshop bezig zijn. 

 

Als je een workshop wil geven over een taart of een ovenschotel 

bakken, kun je wel zeggen dat de deelnemers aan het einde van de 

dag hun baksel kunnen ophalen. Zijn er dan genoeg ovens, en 

plekken om de gerechten op te slaan? 

 

 


