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 Modulefiche 
 

Naam module 

Module Basis keuken (G001) 

Korte omschrijving Aan de hand van eenvoudige voorbereidingstechnieken verkrijgt men een inzicht in 
het werk in de 
keuken. 
De nadruk ligt op: 
_ het voorbereiden van groenten en fruit 
_ het afwegen en klaarzetten van ingrediënten 
_ een zicht krijgen op de sector met zijn verschillende mogelijkheden. 
In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne 

Lestijden 40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV 
Docent(en) Nog te bepalen 
Doelstellingen De vigerende hygiënenormen kunnen respecteren.  

HACCP kunnen toepassen.  
Richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne kunnen naleven.  
De vigerende milieunormen kunnen respecteren.  
De vigerende veiligheidsnormen kunnen respecteren.  
Richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen 
naleven.  
Een ergonomische werkhouding kunnen aannemen.  
Ergonomisch kunnen tillen.  
EHBO bij brand- en snijwonden kunnen toepassen.  

 

Leerinhouden Veiligheid  
• Brandveiligheid  
• Infrastructuur  
• Persoonlijke  
Hygiëne  
• Voedselhygiëne en toepassing HACCP  
• Persoonlijke hygiëne  
• Kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen  
• Materialen  
• Werkomgeving  
Milieu  
• Sorteren  
• Opslag  
• Energie  
• Waterverbruik  
EHBO  
• Brandwonden  
• Snijwonden  
Ergonomie  
• Tillen  
• Werkhouding  
• Werkhoogte  

Begincompetenties Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende 
instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs 

Eindcompetenties Richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en 
ergonomisch werken naleven 
_ de vigerende hygiënenormen respecteren 
_ richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne naleven 
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_ de vigerende milieunormen respecteren 
_ de vigerende veiligheidsnormen respecteren 
_ richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen 
naleven 
_ een ergonomische werkhouding aannemen 
_ ergonomisch tillen 
_ EHBO bij brand- en snijwonden toepassen 
De lokalen en keukenmaterialen onderhouden 
_ de werkplek onderhouden 
_ keukenmaterieel voor de afwas sorteren 
_ keukenmaterieel reinigen 
_ de keuken en bijhorende lokalen opruimen 
_ de keuken en bijhorende lokalen schoonmaken 
_ met reinigingsproducten en -middelen omgaan 
_ met desinfecteringsproducten en -middelen omgaan 
Over de sector een algemeen beeld opbouwen 
_ verschillende types van sectorgerelateerde bedrijven herkennen 
_ diverse beroepen binnen de sector situeren 
_ de taken eigen aan de beroepen binnen de sector onderscheiden 
Basisbereidingen in de keuken uitvoeren 
_ keukenmaterialen gebruiken 
_ producten klaarzetten 
_ groenten reinigen 
_ groenten spoelen 
_ groenten versnijden 
_ fruit reinigen 
_ fruit versnijden 

Didactische werkvormen Doceren – demonstreren – onderwijsleergesprek – klasgesprek- leergesprek – 
begeleidend leren – groepsdiscussie – zelfstandig leren - praktijkleren 

Evaluatie In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het 
denken over evaluatie. Evaluatie wordt niet meer als een afzonderlijke activiteit 
beschouwd die louter gericht is op de beoordeling van de cursist, maar wordt nu 
vooral als een inherent deel van het onderwijsleerproces benaderd. Didactische 
evaluatie geeft informatie aan cursisten en leraren over het succes van het 
doorlopen leerproces en biedt zodoende de kans om het rendement van cursisten 
én leraren te optimaliseren. De module wordt geëvalueerd door permanente 
evaluatie en een Theoretisch examen. 

Lesmateriaal  
x Onderhoudsmateriaal en- materieel volgens HACCP richtlijnen  
x Aangepaste werkruimte met warm en koud water  
x Kookfornuis  
x Werktafels  
x Koelkast  
x Afwasmachine  
x Diepvriezer  
x Vaatwas/afwasbak  
x Combisteamer  
x Frituurketel  
x Grondstoffenspoelbak  
x Microgolfoven  
x Kookpotten en pannen  
x Kommen  
x Snijplanken  
x Zeven allerlei  
x Messen allerlei  
x Vorken allerlei  
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x Lepels allerlei  
x Salamander  
x Bakmaten  
x Grill  
x Cutter  
x Schuimspanen  
x Weegschaal  
x Elektronische weegschaal  
x Keukenrobot voor kleine hoeveelheden  
x Klopper/menger met toebehoren  
x Bakoven  
x Bakplaten  
x Vormen allerlei  
x Maatbekers  
x Robotcoupe  
x Vleessnijmachine  
x Groentensnijder  
x Groentendroger  
x Kloppers en spatels  
x Presentatieschotels  
x Thermometer  

 

Begindatum September en januari 
Einddatum Januari en Mei 
Gecombineerd 
onderwijs 

Ja (percentage afstandsleren )/nee 
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 Modulefiche 
 

Naam module 

Module initiatie warme keuken (G033) 

Korte 
omschrijving 

Deze module omvat het inoefenen van basishandelingen en het voorbereiden van warme 
gerechten. 
Aan de hand van eenvoudige voorbereidingstechnieken leert men zijn meerdere helpen bij 
het 
voorbereiden en bereiden van gerechten. 
De nadruk ligt op: 
_ het voorbereiden van groenten, fruit, vis, vlees en gevogelte 
_ het toepassen van elementaire warme basisbereidingstechnieken 
_ het bereiden van warme basissauzen 
_ het bereiden van warme basissoepen. 
In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne. 

Lestijden 80 Lt waarvan 20 Lt TV en 60 Lt PV 
Docent(en) Nog te bepalen 
Doelstellingen Onderdeel van hulpkok: 

De beroepsopleiding Hulpkok hoort thuis in het studiegebied Voeding. Van deze 
opleiding is er geen beroepsprofiel gemaakt.  
De Hulpkok help bij de voorbereiding. Hij helpt bij de mise-en-place van de 
gerechten, kuist, wast, schilt, snijdt en kookt groenten en fruit, bereidt 
garnituren, koude sauzen, soepen, voor- en nagerechten, salades enz., bakt 
(eenvoudige bakwijzen) en versnijdt. Tijdens de dienst helpt hij de 
afdelingsverantwoordelijke (chef de partie) of kok bij de bereidingen en werkt 
volgens zijn instructies.  
Na de dienst ruimt hij op, zorgt voor hygiënische bewaring van 
voedingsmiddelen, maakt instrumenten en werkplaats schoon, staat in voor 
orde en netheid in de keuken, respecteert veiligheidsnormen tijdens 
werkzaamheden, bestelt, ontvangt en controleert goederen o.l.v. de chef de 
partie en/of kok.  
In de opleiding Hulpkok worden basisvaardigheden en technieken aangeleerd 
met betrekking tot het bereiden van gerechten.  
Na de opleiding kan de cursist:  
• richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch 
werken naleven  
• de lokalen en keukenmaterialen onderhouden  
• de lokalen en het zaalmaterieel onderhouden  
• over de sector een algemeen beeld opbouwen  
• basisbereidingen in de keuken uitvoeren  
• onder begeleiding de voorbereidende werkzaamheden voor de dienst 
uitvoeren  
• onder begeleiding warme maaltijden bereiden  
• onder begeleiding koude maaltijden bereiden  
• maaltijden met vlees en gevogelte bereiden  
• maaltijden met vis bereiden  
• nagerechten bereiden.  
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Leerinhouden Veiligheid  
• Brandveiligheid  
• Infrastructuur  
• Persoonlijke  
Hygiëne  
• Voedselhygiëne en toepassing HACCP  
• Persoonlijke hygiëne  
• Kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen  
• Materialen  
• Werkomgeving  
Milieu  
• Sorteren  
• Opslag  
• Energie  
• Waterverbruik  
EHBO  
• Brandwonden  
• Snijwonden  
Ergonomie  
• Tillen  
• Werkhouding  
• Werkhoogte  

Onderhoud  
• Lokalen  
• keukenmateriaal 

Onder begeleiding warme maaltijden bereiden  
Gerechten  
• Basisfonds  
• Basissoepen  
• Basissausen  
• Groenten en fruit  
• Vlees, vis en gevogelte  
• Vulproducten  

Garnituren en garneren  
• Schikken op bord  
Warenkennis  
• Versheid en kwaliteit  
• Kennis courante ingrediënten  
Bewaartechnieken (koelen en vriezen)  
Snijtechnieken  
Gaartechnieken 

   

Begincompetenti
es 

Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende 
instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs 

Eindcompetentie
s 

Richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en 
ergonomisch werken naleven 
_ de vigerende hygiënenormen respecteren 
_ richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne naleven 
_ de vigerende milieunormen respecteren 
_ de vigerende veiligheidsnormen respecteren 
_ richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen 
naleven 
_ een ergonomische werkhouding aannemen 
_ ergonomisch tillen 
_ EHBO bij brand- en snijwonden toepassen 
De lokalen en keukenmaterialen onderhouden 
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_ de werkplek onderhouden 
_ keukenmaterieel voor de afwas sorteren 
_ keukenmaterieel reinigen 
_ de keuken en bijhorende lokalen opruimen 
_ de keuken en bijhorende lokalen schoonmaken 
_ met reinigingsproducten en -middelen omgaan 
_ met desinfecteringsproducten en -middelen omgaan 
Over de sector een algemeen beeld opbouwen 
_ verschillende types van sectorgerelateerde bedrijven herkennen 
_ diverse beroepen binnen de sector situeren 
_ de taken eigen aan de beroepen binnen de sector onderscheiden 
Onder begeleiding warme maaltijden bereiden 
_ keukenmaterieel gebruiken 
_ producten klaarzetten 
_ groenten, fruit, vis, vlees en gevogelte voorbereiden 
_ elementaire basisbereidingstechnieken toepassen 
_ basissauzen bereiden 
_ basissoepen bereiden 
_ de wetgeving betreffende opslag van goederen en afvalverwijdering 
naleven 

Didactische 
werkvormen 

Doceren – demonstreren – onderwijsleergesprek – klasgesprek- leergesprek – begeleidend 
leren – groepsdiscussie – zelfstandig leren - praktijkleren 

Evaluatie In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het denken over 
evaluatie. Evaluatie wordt niet meer als een afzonderlijke activiteit beschouwd die louter 
gericht is op de beoordeling van de cursist, maar wordt nu vooral als een inherent deel van 
het onderwijsleerproces benaderd. Didactische evaluatie geeft informatie aan cursisten en 
leraren over het succes van het doorlopen leerproces en biedt zodoende de kans om het 
rendement van cursisten én leraren te optimaliseren. De module wordt geëvalueerd door 
permanente evaluatie en een Theoretisch examen. 

Lesmateriaal x Onderhoudsmateriaal en- materieel volgens HACCP richtlijnen  
x Aangepaste werkruimte met warm en koud water  
x Kookfornuis  
x Werktafels  
x Koelkast  
x Afwasmachine  
x Diepvriezer  
x Vaatwas/afwasbak  
x Combisteamer  
x Frituurketel  
x Grondstoffenspoelbak  
x Microgolfoven  
x Kookpotten en pannen  
x Kommen  
x Snijplanken  
x Zeven allerlei  
x Messen allerlei  
x Vorken allerlei  
x Lepels allerlei  
x Salamander  
x Bakmaten  
x Grill  
x Cutter  
x Schuimspanen  
x Weegschaal  
x Elektronische weegschaal  
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x Keukenrobot voor kleine hoeveelheden  
x Klopper/menger met toebehoren  
x Bakoven  
x Bakplaten  
x Vormen allerlei  
x Maatbekers  
x Robotcoupe  
x Vleessnijmachine  
x Groentensnijder  
x Groentendroger  
x Kloppers en spatels  
x Presentatieschotels  
x Thermometer  

 

Begindatum September en januari 
Einddatum Januari en Mei 
Gecombineerd 
onderwijs 

Ja (percentage afstandsleren )/nee 
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 Modulefiche 
 

Naam module 

Module koude keuken (G034) 

Korte omschrijving Deze module omvat het inoefenen van basishandelingen en het voorbereiden van 
koude gerechten. Aan de hand van eenvoudige voorbereidingstechnieken leert men 
zijn meerdere helpen bij het voorbereiden en bereiden van gerechten.  
De nadruk ligt op:  
• het voorbereiden van groenten, fruit, vis, vlees en gevogelte 
• het toepassen van elementaire koude basisbereidingstechnieken  
• het bereiden van koude basissauzen  
• het bereiden van koude basissoepen.  
In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne. 

Lestijden 80 Lt waarvan 20 Lt TV en 60 Lt PV 
Docent(en) Nog te bepalen 
Doelstellingen Onderdeel van hulpkok: 

De beroepsopleiding Hulpkok hoort thuis in het studiegebied Voeding. Van deze 
opleiding is er geen beroepsprofiel gemaakt.  
De Hulpkok help bij de voorbereiding. Hij helpt bij de mise-en-place van de 
gerechten, kuist, wast, schilt, snijdt en kookt groenten en fruit, bereidt 
garnituren, koude sauzen, soepen, voor- en nagerechten, salades enz., bakt 
(eenvoudige bakwijzen) en versnijdt. Tijdens de dienst helpt hij de 
afdelingsverantwoordelijke (chef de partie) of kok bij de bereidingen en werkt 
volgens zijn instructies.  
Na de dienst ruimt hij op, zorgt voor hygiënische bewaring van 
voedingsmiddelen, maakt instrumenten en werkplaats schoon, staat in voor 
orde en netheid in de keuken, respecteert veiligheidsnormen tijdens 
werkzaamheden, bestelt, ontvangt en controleert goederen o.l.v. de chef de 
partie en/of kok.  
In de opleiding Hulpkok worden basisvaardigheden en technieken aangeleerd 
met betrekking tot het bereiden van gerechten.  
Na de opleiding kan de cursist:  
• richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch 
werken naleven  
• de lokalen en keukenmaterialen onderhouden  
• de lokalen en het zaalmaterieel onderhouden  
• over de sector een algemeen beeld opbouwen  
• basisbereidingen in de keuken uitvoeren  
• onder begeleiding de voorbereidende werkzaamheden voor de dienst 
uitvoeren  
• onder begeleiding warme maaltijden bereiden  
• onder begeleiding koude maaltijden bereiden  
• maaltijden met vlees en gevogelte bereiden  
• maaltijden met vis bereiden  
• nagerechten bereiden.  
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Leerinhouden Veiligheid  
• Brandveiligheid  
• Infrastructuur  
• Persoonlijke  
Hygiëne  
• Voedselhygiëne en toepassing HACCP  
• Persoonlijke hygiëne  
• Kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen  
• Materialen  
• Werkomgeving  
Milieu  
• Sorteren  
• Opslag  
• Energie  
• Waterverbruik  
EHBO  
• Brandwonden  
• Snijwonden  
Ergonomie  
• Tillen  
• Werkhouding  
• Werkhoogte  

Onderhoud  
• Lokalen  

• keukenmateriaal 
Bereiding koude maaltijden  
Sausen kunnen bereiden.  
Gerechten met gelatine kunnen bereiden.  
De juiste verhouding binnen een receptuur kunnen respecteren.  
Een samengestelde salade kunnen opbouwen.  
Vis kunnen gebruiken in koude gerechten.  
Schaal en schelpdieren kunnen gebruiken in koude gerechten.  
Vlees en gevogelte kunnen gebruiken in koude gerechten.  
Groeten en fruit kunnen gebruiken in koude gerechten.  
Koude soepen kunnen bereiden.  
Groenten en fruit kunnen versnijden.  
Een marinade kunnen samenstellen voor specifiek gebruik.  
De versheid van producten kunnen bepalen.  
Het belang van hygiëne bij rauwe producten kunnen toelichten.  

  

Begincompetenties Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende 
instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs 

Eindcompetenties Richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en 
ergonomisch werken naleven 
_ de vigerende hygiënenormen respecteren 
_ richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne naleven 
_ de vigerende milieunormen respecteren 
_ de vigerende veiligheidsnormen respecteren 
_ richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen 
naleven 
_ een ergonomische werkhouding aannemen 
_ ergonomisch tillen 
_ EHBO bij brand- en snijwonden toepassen 
De lokalen en keukenmaterialen onderhouden 
_ de werkplek onderhouden 
_ keukenmaterieel voor de afwas sorteren 
_ keukenmaterieel reinigen 



CVO-STEP Modulefiches Kok |  11 

 

_ de keuken en bijhorende lokalen opruimen 
_ de keuken en bijhorende lokalen schoonmaken 
_ met reinigingsproducten en -middelen omgaan 
_ met desinfecteringsproducten en -middelen omgaan 
Over de sector een algemeen beeld opbouwen 
_ verschillende types van sectorgerelateerde bedrijven herkennen 
_ diverse beroepen binnen de sector situeren 
_ de taken eigen aan de beroepen binnen de sector onderscheiden 
Onder begeleiding warme maaltijden bereiden 
_ keukenmaterieel gebruiken 
_ producten klaarzetten 
_ groenten, fruit, vis, vlees en gevogelte voorbereiden 
_ elementaire basisbereidingstechnieken toepassen 
_ basissauzen bereiden 
_ basissoepen bereiden 
_ de wetgeving betreffende opslag van goederen en afvalverwijdering 
Naleven 
Deze module omvat het inoefenen van basishandelingen en het voorbereiden van 
koude gerechten. 
Aan de hand van eenvoudige voorbereidingstechnieken leert men zijn meerdere 
helpen bij het 
voorbereiden en bereiden van gerechten. 
De nadruk ligt op: 
_ het voorbereiden van groenten, fruit, vis, vlees en gevogelte 
_ het toepassen van elementaire koude basisbereidingstechnieken 
_ het bereiden van koude basissauzen 
_ het bereiden van koude basissoepen. 
In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne. 

Didactische 
werkvormen 

Doceren – demonstreren – onderwijsleergesprek – klasgesprek- leergesprek – 
begeleidend leren – groepsdiscussie – zelfstandig leren - praktijkleren 

Evaluatie In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het denken 
over evaluatie. Evaluatie wordt niet meer als een afzonderlijke activiteit beschouwd 
die louter gericht is op de beoordeling van de cursist, maar wordt nu vooral als een 
inherent deel van het onderwijsleerproces benaderd. Didactische evaluatie geeft 
informatie aan cursisten en leraren over het succes van het doorlopen leerproces en 
biedt zodoende de kans om het rendement van cursisten én leraren te 
optimaliseren. De module wordt geëvalueerd door permanente evaluatie en een 
Theoretisch examen. 

Lesmateriaal  
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x Onderhoudsmateriaal en- materieel volgens HACCP richtlijnen  
x Aangepaste werkruimte met warm en koud water  
x Kookfornuis  
x Werktafels  
x Koelkast  
x Afwasmachine  
x Diepvriezer  
x Vaatwas/afwasbak  
x Combisteamer  
x Frituurketel  
x Grondstoffenspoelbak  
x Microgolfoven  
x Kookpotten en pannen  
x Kommen  
x Snijplanken  
x Zeven allerlei  
x Messen allerlei  
x Vorken allerlei  
x Lepels allerlei  
x Salamander  
x Bakmaten  
x Grill  
x Cutter  
x Schuimspanen  
x Weegschaal  
x Elektronische weegschaal  
x Keukenrobot voor kleine hoeveelheden  
x Klopper/menger met toebehoren  
x Bakoven  
x Bakplaten  
x Vormen allerlei  
x Maatbekers  
x Robotcoupe  
x Vleessnijmachine  
x Groentensnijder  
x Groentendroger  
x Kloppers en spatels  
x Presentatieschotels  
x Thermometer  

  

Begindatum September en januari 
Einddatum Januari en Mei 
Gecombineerd 
onderwijs 

Ja (percentage afstandsleren )/nee 
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Modulefiche 

 

Naam module 

Module dagschotels met vlees en gevogelte (G035) 

Korte omschrijving Deze module omvat het aanleren van bereidingen met vlees en gevogelte. 
De nadruk ligt op: 
_ het voorbereiden van groenten en fruit 
_ het voorbereiden van vlees en gevogelte 
_ het uitvoeren van bereidingen met vlees en gevogelte 
_ het versnijden en schikken na de bereiding 
_ het bereiden van begeleidende sauzen voor vlees en gevogelte 
_ het bereiden van soepen op basis van vlees en gevogelte. 
In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne 

Lestijden 80 Lt waarvan 20 Lt TV en 60 Lt PV 
Docent(en) Nog te bepalen 
Doelstellingen Onderdeel van hulpkok: 

De beroepsopleiding Hulpkok hoort thuis in het studiegebied Voeding. Van deze 
opleiding is er geen beroepsprofiel gemaakt.  
De Hulpkok help bij de voorbereiding. Hij helpt bij de mise-en-place van de 
gerechten, kuist, wast, schilt, snijdt en kookt groenten en fruit, bereidt 
garnituren, koude sauzen, soepen, voor- en nagerechten, salades enz., bakt 
(eenvoudige bakwijzen) en versnijdt. Tijdens de dienst helpt hij de 
afdelingsverantwoordelijke (chef de partie) of kok bij de bereidingen en werkt 
volgens zijn instructies.  
Na de dienst ruimt hij op, zorgt voor hygiënische bewaring van 
voedingsmiddelen, maakt instrumenten en werkplaats schoon, staat in voor 
orde en netheid in de keuken, respecteert veiligheidsnormen tijdens 
werkzaamheden, bestelt, ontvangt en controleert goederen o.l.v. de chef de 
partie en/of kok.  
In de opleiding Hulpkok worden basisvaardigheden en technieken aangeleerd 
met betrekking tot het bereiden van gerechten.  
Na de opleiding kan de cursist:  
• richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch 
werken naleven  
• de lokalen en keukenmaterialen onderhouden  
• de lokalen en het zaalmaterieel onderhouden  
• over de sector een algemeen beeld opbouwen  
• basisbereidingen in de keuken uitvoeren  
• onder begeleiding de voorbereidende werkzaamheden voor de dienst 
uitvoeren  
• onder begeleiding warme maaltijden bereiden  
• onder begeleiding koude maaltijden bereiden  
• maaltijden met vlees en gevogelte bereiden  
• maaltijden met vis bereiden  
• nagerechten bereiden.  
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Leerinhouden Veiligheid  
• Brandveiligheid  
• Infrastructuur  
• Persoonlijke  
Hygiëne  
• Voedselhygiëne en toepassing HACCP  
• Persoonlijke hygiëne  
• Kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen  
• Materialen  
• Werkomgeving  
Milieu  
• Sorteren  
• Opslag  
• Energie  
• Waterverbruik  
EHBO  
• Brandwonden  
• Snijwonden  
Ergonomie  
• Tillen  
• Werkhouding  
• Werkhoogte  

Onderhoud  
• Lokalen  

• keukenmateriaal 
Bereiding koude maaltijden  
Sausen kunnen bereiden.  
Gerechten met gelatine kunnen bereiden.  
De juiste verhouding binnen een receptuur kunnen respecteren.  
Een samengestelde salade kunnen opbouwen.  
Vis kunnen gebruiken in koude gerechten.  
Schaal en schelpdieren kunnen gebruiken in koude gerechten.  
Vlees en gevogelte kunnen gebruiken in koude gerechten.  
Groeten en fruit kunnen gebruiken in koude gerechten.  
Koude soepen kunnen bereiden.  
Groenten en fruit kunnen versnijden.  
Een marinade kunnen samenstellen voor specifiek gebruik.  
De versheid van producten kunnen bepalen.  
Het belang van hygiëne bij rauwe producten kunnen toelichten.  

  

Begincompetenties De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de modules:  
• Basis keuken 
• Initiatie warme Keuken 
• Koude keuken. 
 

Eindcompetenties Richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en 
ergonomisch werken naleven 
_ de vigerende hygiënenormen respecteren 
_ richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne naleven 
_ de vigerende milieunormen respecteren 
_ de vigerende veiligheidsnormen respecteren 
_ richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen 
naleven 
_ een ergonomische werkhouding aannemen 
_ ergonomisch tillen 
_ EHBO bij brand- en snijwonden toepassen 
De lokalen en keukenmaterialen onderhouden 
_ de werkplek onderhouden 
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_ keukenmaterieel voor de afwas sorteren 
_ keukenmaterieel reinigen 
_ de keuken en bijhorende lokalen opruimen 
_ de keuken en bijhorende lokalen schoonmaken 
_ met reinigingsproducten en -middelen omgaan 
_ met desinfecteringsproducten en -middelen omgaan 
Over de sector een algemeen beeld opbouwen 
_ verschillende types van sectorgerelateerde bedrijven herkennen 
_ diverse beroepen binnen de sector situeren 
_ de taken eigen aan de beroepen binnen de sector onderscheiden 
Een werkschema kunnen opstellen.  
Recepten kunnen lezen en kunnen begrijpen.  
Keukenmaterieel kunnen gebruiken.  
Producten kunnen klaarzetten.  
Groenten en fruit kunnen voorbereiden.  
Vlees en gevogelte kunnen voorbereiden.  
Bereidingen met vlees en gevogelte kunnen uitvoeren.  
Na de bereiding kunnen versnijden en kunnen schikken.  
Begeleidende sauzen voor vlees en gevogelte kunnen bereiden.  
Soepen op basis van vlees en gevogelte kunnen bereiden.  
Een dagschotel/dagmenu kunnen samenstellen rekening houdend met seizoen.  
Een dagschotel/dagmenu kunnen samenstellen rekening houdend met de foodcost.  
Een dagschotel/dagmenu kunnen samenstellen rekening houdend met de 
voedingsdriehoek  
Soepen kunnen bereiden.  
Vlees kunnen bereiden.  
Gevogelte kunnen bereiden.  
Groenten kunnen bereiden.  
Vulproducten kunnen bereiden  
De regeneratiefunctie van een oven kunnen gebruiken.  
Een bain marie kunnen gebruiken.  
Versheid en kwaliteit van de verschillende ingrediënten kunnen herkennen.  
De kenmerken van courante ingrediënten kunnen omschrijven.  
Verschillende producten kunnen portioneren en panklaar maken.  
Verschillende producten in mise en place kunnen klaarzetten.  
Verschillende voorbereide producten kunnen bewaren.  
Verschillende producten op de juiste manier terug kunnen opwarmen.  

Didactische 
werkvormen 

Doceren – demonstreren – onderwijsleergesprek – klasgesprek- leergesprek – 
begeleidend leren – groepsdiscussie – zelfstandig leren - praktijkleren 

Evaluatie In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het denken 
over evaluatie. Evaluatie wordt niet meer als een afzonderlijke activiteit beschouwd 
die louter gericht is op de beoordeling van de cursist, maar wordt nu vooral als een 
inherent deel van het onderwijsleerproces benaderd. Didactische evaluatie geeft 
informatie aan cursisten en leraren over het succes van het doorlopen leerproces en 
biedt zodoende de kans om het rendement van cursisten én leraren te 
optimaliseren. De module wordt geëvalueerd door permanente evaluatie en een 
Theoretisch examen. 

Lesmateriaal  
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x Onderhoudsmateriaal en- materieel volgens HACCP richtlijnen  
x Aangepaste werkruimte met warm en koud water  
x Kookfornuis  
x Werktafels  
x Koelkast  
x Afwasmachine  
x Diepvriezer  
x Vaatwas/afwasbak  
x Combisteamer  
x Frituurketel  
x Grondstoffenspoelbak  
x Microgolfoven  
x Kookpotten en pannen  
x Kommen  
x Snijplanken  
x Zeven allerlei  
x Messen allerlei  
x Vorken allerlei  
x Lepels allerlei  
x Salamander  
x Bakmaten  
x Grill  
x Cutter  
x Schuimspanen  
x Weegschaal  
x Elektronische weegschaal  
x Keukenrobot voor kleine hoeveelheden  
x Klopper/menger met toebehoren  
x Bakoven  
x Bakplaten  
x Vormen allerlei  
x Maatbekers  
x Robotcoupe  
x Vleessnijmachine  
x Groentensnijder  
x Groentendroger  
x Kloppers en spatels  
x Presentatieschotels  
x Thermometer  

  

Begindatum September en januari 
Einddatum Januari en Mei 
Gecombineerd 
onderwijs 

Ja (percentage afstandsleren )/nee 
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 Modulefiche 
 

Naam module Module dagschotels met vis (G036) 
Korte omschrijving Deze module omvat het aanleren van bereidingen met vis.  

De nadruk ligt op:  
• het voorbereiden van groenten en fruit 
• het voorbereiden van vis  
• het uitvoeren van bereidingen met vis  
• het versnijden en schikken na de bereiding  
• het bereiden van begeleidende sauzen voor vis  
• het bereiden van soepen.  
In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne. 

Lestijden 80 Lt waarvan 20 Lt TV en 60 Lt PV 
Docent(en) Nog te bepalen 
Doelstellingen Onderdeel van hulpkok: 

De beroepsopleiding Hulpkok hoort thuis in het studiegebied Voeding. Van deze 
opleiding is er geen beroepsprofiel gemaakt.  
De Hulpkok help bij de voorbereiding. Hij helpt bij de mise-en-place van de 
gerechten, kuist, wast, schilt, snijdt en kookt groenten en fruit, bereidt 
garnituren, koude sauzen, soepen, voor- en nagerechten, salades enz., bakt 
(eenvoudige bakwijzen) en versnijdt. Tijdens de dienst helpt hij de 
afdelingsverantwoordelijke (chef de partie) of kok bij de bereidingen en werkt 
volgens zijn instructies.  
Na de dienst ruimt hij op, zorgt voor hygiënische bewaring van 
voedingsmiddelen, maakt instrumenten en werkplaats schoon, staat in voor 
orde en netheid in de keuken, respecteert veiligheidsnormen tijdens 
werkzaamheden, bestelt, ontvangt en controleert goederen o.l.v. de chef de 
partie en/of kok.  
In de opleiding Hulpkok worden basisvaardigheden en technieken aangeleerd 
met betrekking tot het bereiden van gerechten.  
Na de opleiding kan de cursist:  
• richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch 
werken naleven  
• de lokalen en keukenmaterialen onderhouden  
• de lokalen en het zaalmaterieel onderhouden  
• over de sector een algemeen beeld opbouwen  
• basisbereidingen in de keuken uitvoeren  
• onder begeleiding de voorbereidende werkzaamheden voor de dienst 
uitvoeren  
• onder begeleiding warme maaltijden bereiden  
• onder begeleiding koude maaltijden bereiden  
• maaltijden met vlees en gevogelte bereiden  
• maaltijden met vis bereiden  
• nagerechten bereiden.  
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Leerinhouden Veiligheid  
• Brandveiligheid  
• Infrastructuur  
• Persoonlijke  
Hygiëne  
• Voedselhygiëne en toepassing HACCP  
• Persoonlijke hygiëne  
• Kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen  
• Materialen  
• Werkomgeving  
Milieu  
• Sorteren  
• Opslag  
• Energie  
• Waterverbruik  
EHBO  
• Brandwonden  
• Snijwonden  
Ergonomie  
• Tillen  
• Werkhouding  
• Werkhoogte  

Onderhoud  
• Lokalen  

• keukenmateriaal  
Een werkschema kunnen opstellen.  
Recepten kunnen lezen en kunnen begrijpen.  
Keukenmaterieel kunnen gebruiken.  
Producten kunnen klaarzetten.  
Groenten en fruit kunnen voorbereiden.  
Vis kunnen voorbereiden.  
Bereidingen met vis kunnen uitvoeren.  
Na de bereiding kunnen versnijden en kunnen schikken.  
Begeleidende sauzen voor vis kunnen bereiden.  
Soepen kunnen bereiden.  
Een dagschotel/dagmenu kunnen samenstellen rekening houdend met seizoen.  
Een dagschotel/dagmenu kunnen samenstellen rekening houdend met de 
foodcost.  
Een dagschotel/dagmenu kunnen samenstellen rekening houdend met de 
voedingsdriehoek.  
Soepen kunnen bereiden door gebruik te maken van verschillende technieken.  
Vis kunnen bereiden door gebruik te maken van verschillende technieken.  
Groenten kunnen bereiden door gebruik te maken van verschillende 
technieken.  
Vulproducten kunnen bereiden door gebruik te maken van verschillende 
technieken.  
De regeneratiefunctie van een oven kunnen gebruiken.  
Een bain marie kunnen gebruiken.  
Versheid en kwaliteit van de verschillende ingrediënten kunnen herkennen.  
De kenmerken van courante ingrediënten kunnen omschrijven.  
Verschillende producten kunnen portioneren en panklaar maken.  
Verschillende producten in mise en place kunnen klaarzetten.  
Verschillende voorbereide producten kunnen bewaren.  
Verschillende producten op de juiste manier terug kunnen opwarmen.  

  

Begincompetenties De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de modules:  
• Basis keuken 
• Initiatie warme Keuken 
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• Koude keuken. 
 

Eindcompetenties Richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en 
ergonomisch werken naleven 
_ de vigerende hygiënenormen respecteren 
_ richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne naleven 
_ de vigerende milieunormen respecteren 
_ de vigerende veiligheidsnormen respecteren 
_ richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen 
naleven 
_ een ergonomische werkhouding aannemen 
_ ergonomisch tillen 
_ EHBO bij brand- en snijwonden toepassen 
De lokalen en keukenmaterialen onderhouden 
_ de werkplek onderhouden 
_ keukenmaterieel voor de afwas sorteren 
_ keukenmaterieel reinigen 
_ de keuken en bijhorende lokalen opruimen 
_ de keuken en bijhorende lokalen schoonmaken 
_ met reinigingsproducten en -middelen omgaan 
_ met desinfecteringsproducten en -middelen omgaan 
Over de sector een algemeen beeld opbouwen 
_ verschillende types van sectorgerelateerde bedrijven herkennen 
_ diverse beroepen binnen de sector situeren 
_ de taken eigen aan de beroepen binnen de sector onderscheiden 
Een werkschema kunnen opstellen.  
Recepten kunnen lezen en kunnen begrijpen.  
Keukenmaterieel kunnen gebruiken.  
Producten kunnen klaarzetten.  
Groenten en fruit kunnen voorbereiden.  
Vlees en gevogelte kunnen voorbereiden.  
Bereidingen met vlees en gevogelte kunnen uitvoeren.  
Na de bereiding kunnen versnijden en kunnen schikken.  
Begeleidende sauzen voor vlees en gevogelte kunnen bereiden.  
Soepen op basis van vlees en gevogelte kunnen bereiden.  
Een dagschotel/dagmenu kunnen samenstellen rekening houdend met seizoen.  
Een dagschotel/dagmenu kunnen samenstellen rekening houdend met de foodcost.  
Een dagschotel/dagmenu kunnen samenstellen rekening houdend met de 
voedingsdriehoek  

Didactische 
werkvormen 

Doceren – demonstreren – onderwijsleergesprek – klasgesprek- leergesprek – 
begeleidend leren – groepsdiscussie – zelfstandig leren - praktijkleren 

Evaluatie In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het denken 
over evaluatie. Evaluatie wordt niet meer als een afzonderlijke activiteit beschouwd 
die louter gericht is op de beoordeling van de cursist, maar wordt nu vooral als een 
inherent deel van het onderwijsleerproces benaderd. Didactische evaluatie geeft 
informatie aan cursisten en leraren over het succes van het doorlopen leerproces en 
biedt zodoende de kans om het rendement van cursisten én leraren te 
optimaliseren. De module wordt geëvalueerd door permanente evaluatie en een 
Theoretisch examen. 

Lesmateriaal  
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x Onderhoudsmateriaal en- materieel volgens HACCP richtlijnen  
x Aangepaste werkruimte met warm en koud water  
x Kookfornuis  
x Werktafels  
x Koelkast  
x Afwasmachine  
x Diepvriezer  
x Vaatwas/afwasbak  
x Combisteamer  
x Frituurketel  
x Grondstoffenspoelbak  
x Microgolfoven  
x Kookpotten en pannen  
x Kommen  
x Snijplanken  
x Zeven allerlei  
x Messen allerlei  
x Vorken allerlei  
x Lepels allerlei  
x Salamander  
x Bakmaten  
x Grill  
x Cutter  
x Schuimspanen  
x Weegschaal  
x Elektronische weegschaal  
x Keukenrobot voor kleine hoeveelheden  
x Klopper/menger met toebehoren  
x Bakoven  
x Bakplaten  
x Vormen allerlei  
x Maatbekers  
x Robotcoupe  
x Vleessnijmachine  
x Groentensnijder  
x Groentendroger  
x Kloppers en spatels  
x Presentatieschotels  
x Thermometer  

  

Begindatum September en januari 
Einddatum Januari en Mei 
Gecombineerd 
onderwijs 

Ja (percentage afstandsleren )/nee 
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      Modulefiche 

Naam module 

Module nagerechten (G037) 

Korte omschrijving Deze module omvat het aanleren van nagerechten.  
De nadruk ligt op:  
• het uitvoeren van basisbereidingen voor hoteldesserts en banketgebak  
• het toepassen van decoratietechnieken en dresseertechnieken.  
 
In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne 

Lestijden 80 Lt waarvan 20 Lt TV en 60 Lt PV 
Docent(en) Nog te bepalen 
Doelstellingen Onderdeel van hulpkok: 

De beroepsopleiding Hulpkok hoort thuis in het studiegebied Voeding. Van deze 
opleiding is er geen beroepsprofiel gemaakt.  
De Hulpkok help bij de voorbereiding. Hij helpt bij de mise-en-place van de 
gerechten, kuist, wast, schilt, snijdt en kookt groenten en fruit, bereidt 
garnituren, koude sauzen, soepen, voor- en nagerechten, salades enz., bakt 
(eenvoudige bakwijzen) en versnijdt. Tijdens de dienst helpt hij de 
afdelingsverantwoordelijke (chef de partie) of kok bij de bereidingen en werkt 
volgens zijn instructies.  
Na de dienst ruimt hij op, zorgt voor hygiënische bewaring van 
voedingsmiddelen, maakt instrumenten en werkplaats schoon, staat in voor 
orde en netheid in de keuken, respecteert veiligheidsnormen tijdens 
werkzaamheden, bestelt, ontvangt en controleert goederen o.l.v. de chef de 
partie en/of kok.  
In de opleiding Hulpkok worden basisvaardigheden en technieken aangeleerd 
met betrekking tot het bereiden van gerechten.  
Na de opleiding kan de cursist:  
• richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch 
werken naleven  
• de lokalen en keukenmaterialen onderhouden  
• de lokalen en het zaalmaterieel onderhouden  
• over de sector een algemeen beeld opbouwen  
• basisbereidingen in de keuken uitvoeren  
• onder begeleiding de voorbereidende werkzaamheden voor de dienst 
uitvoeren  
• onder begeleiding warme maaltijden bereiden  
• onder begeleiding koude maaltijden bereiden  
• maaltijden met vlees en gevogelte bereiden  
• maaltijden met vis bereiden  
• nagerechten bereiden.  
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Leerinhouden Veiligheid  
• Brandveiligheid  
• Infrastructuur  
• Persoonlijke  
Hygiëne  
• Voedselhygiëne en toepassing HACCP  
• Persoonlijke hygiëne  
• Kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen  
• Materialen  
• Werkomgeving  
Milieu  
• Sorteren  
• Opslag  
• Energie  
• Waterverbruik  
EHBO  
• Brandwonden  
• Snijwonden  
Ergonomie  
• Tillen  
• Werkhouding  
• Werkhoogte  

Onderhoud  
• Lokalen  

• keukenmateriaal 
Nagerechten  
• Warme nagerechten  
• Koude nagerechten  
Garnituren en garneren 
Warenkennis 

  

Begincompetenties Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende 
instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs 

Eindcompetenties Richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en 
ergonomisch werken naleven 
_ de vigerende hygiënenormen respecteren 
_ richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne naleven 
_ de vigerende milieunormen respecteren 
_ de vigerende veiligheidsnormen respecteren 
_ richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen 
naleven 
_ een ergonomische werkhouding aannemen 
_ ergonomisch tillen 
_ EHBO bij brand- en snijwonden toepassen 
De lokalen en keukenmaterialen onderhouden 
_ de werkplek onderhouden 
_ keukenmaterieel voor de afwas sorteren 
_ keukenmaterieel reinigen 
_ de keuken en bijhorende lokalen opruimen 
_ de keuken en bijhorende lokalen schoonmaken 
_ met reinigingsproducten en -middelen omgaan 
_ met desinfecteringsproducten en -middelen omgaan 
Over de sector een algemeen beeld opbouwen 
_ verschillende types van sectorgerelateerde bedrijven herkennen 
_ diverse beroepen binnen de sector situeren 
_ de taken eigen aan de beroepen binnen de sector onderscheiden 
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Onder begeleiding warme maaltijden bereiden 
Een werkschema kunnen opstellen.  
Recepten kunnen lezen en kunnen begrijpen.  
Keukenmaterieel kunnen gebruiken.  
Producten kunnen klaarzetten.  
Warme hoteldesserts kunnen uitvoeren.  
Koude hoteldesserts kunnen uitvoeren.  
Banketgebak kunnen uitvoeren.  
Decoratietechnieken en dresseertechnieken kunnen toepassen.  
Apparatuur kunnen gebruiken.  
Een nagerecht kunnen opbouwen.  
Een nagerecht op bord/in glas kunnen dresseren.  
Een nagerecht kunnen versieren.  
Een garneerzakje kunnen maken.  
Versheid en kwaliteit van de verschillende ingrediënten kunnen herkennen.  
De kenmerken van courante ingrediënten kunnen omschrijven.  

Didactische 
werkvormen 

Doceren – demonstreren – onderwijsleergesprek – klasgesprek- leergesprek – 
begeleidend leren – groepsdiscussie – zelfstandig leren - praktijkleren 

Evaluatie In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het denken 
over evaluatie. Evaluatie wordt niet meer als een afzonderlijke activiteit beschouwd 
die louter gericht is op de beoordeling van de cursist, maar wordt nu vooral als een 
inherent deel van het onderwijsleerproces benaderd. Didactische evaluatie geeft 
informatie aan cursisten en leraren over het succes van het doorlopen leerproces en 
biedt zodoende de kans om het rendement van cursisten én leraren te 
optimaliseren. De module wordt geëvalueerd door permanente evaluatie en een 
Theoretisch examen. 

Lesmateriaal x Onderhoudsmateriaal en- materieel volgens HACCP richtlijnen  
x Aangepaste werkruimte met warm en koud water  
x Kookfornuis  
x Werktafels  
x Koelkast  
x Afwasmachine  
x Diepvriezer  
x Vaatwas/afwasbak  
x Combisteamer  
x Frituurketel  
x Grondstoffenspoelbak  
x Microgolfoven  
x Kookpotten en pannen  
x Kommen  
x Snijplanken  
x Zeven allerlei  
x Messen allerlei  
x Vorken allerlei  
x Lepels allerlei  
x Salamander  
x Bakmaten  
x Grill  
x Cutter  
x Schuimspanen  
x Weegschaal  
x Elektronische weegschaal  
x Keukenrobot voor kleine hoeveelheden  
x Klopper/menger met toebehoren  
x Bakoven  
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x Bakplaten  
x Vormen allerlei  
x Maatbekers  
x Robotcoupe  
x Vleessnijmachine  
x Groentensnijder  
x Groentendroger  
x Kloppers en spatels  
x Presentatieschotels  
x Thermometer  

 

 

Begindatum September en januari 
Einddatum Januari en Mei 
Gecombineerd 
onderwijs 

Ja (percentage afstandsleren )/nee 
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      Modulefiche 

Naam module 

Modulevisgerechten (G038) 

Korte omschrijving Deze module omvat de uitbreiding van de bereidingstechnieken op een groot 
gamma van recepten 
met vis, schaal- en schelpdieren die gangbaar zijn in een restaurant. 
De nadruk ligt op: 
_ het zelfstandig leren werken 
_ het uitvoeren van bereidingen met vis, schaal- en schelpdieren 
_ het bereiden van afleidingen van sauzen voor bereidingen met vis, schaal- en 
schelpdieren 
_ het bereiden van soepen op basis van vis, schaal- en schelpdieren. 
In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne. 

Lestijden 80 Lt waarvan 20 Lt TV en 60 Lt PV 
Docent(en) Nog te bepalen 
Doelstellingen De beroepsopleiding Hotelbedrijf hoort thuis in het studiegebied Voeding. Van 

deze opleiding is er geen beroepsprofiel gemaakt.  
Na de opleiding Hotelbedrijf is men in staat om de taken van een keuken- en 
zaalverantwoordelijke op zich te nemen.  
In de opleiding Hotelbedrijf worden basisvaardigheden en technieken 
aangeleerd met betrekking tot het bereiden van gerechten en het klaarzetten 
van het restaurant.  
Na de opleiding kan de cursist:  
• richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch 
werken naleven  
• de lokalen en keukenmaterialen onderhouden  
• de lokalen en het zaalmaterieel onderhouden  
• over de sector een algemeen beeld opbouwen  
• basisbereidingen in de keuken uitvoeren  
• onder begeleiding de voorbereidende werkzaamheden voor de dienst 
uitvoeren  
• onder begeleiding warme maaltijden bereiden  
• onder begeleiding koude maaltijden bereiden  
• maaltijden met vlees en gevogelte bereiden  
• maaltijden met vis bereiden  
• nagerechten bereiden  
• gerechten met vis bereiden  
• gerechten met vlees bereiden  
• streekgerechten bereiden  
• aan de kaart werken  
• onder begeleiding een zaal klaarzetten  
• onder begeleiding de omgang met gasten verzorgen  
• onder begeleiding gasten bedienen  
• onder begeleiding de werkzaamheden in de zaal uitvoeren  
• de werkzaamheden in de zaal uitvoeren  
• eenvoudige zaalbereidingen voorbereiden  
• specifieke zaalbereidingen uitvoeren  
• zaalversnijdingen voorbereiden  
• gasten bedienen  
• de bar voorbereiden  
• alcoholvrije dranken schenken  
• bier schenken  
• de bar voorbereiden  
• alcoholhoudende dranken schenken  
• cocktails en gemengde dranken schenken  
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• het restaurant klaarzetten  
• de reglementering en algemene wetgeving van wijn toelichten  
• het vinificatieproces verklaren  
• voor de bewaring van de wijn instaan  
• wijn op een correcte manier degusteren  
• de verschillende wijnen op een correcte manier serveren  
• de verschillende flessen, de soorten kurken en de soort glazen beschrijven  
• voor de netheid en hygiëne van de bar en bijhorende lokalen instaan  
• veiligheid en hygiëne naleven  
• voorraadbeheer beheersen  
• elementen uit de wetgeving beschrijven  
• beroepsreglementering toepassen  
• het veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken organiseren  
• voeding- en drankencontrole bewaken. 

 

Leerinhouden Veiligheid  
• Brandveiligheid  
• Infrastructuur  
• Persoonlijke  
 
Hygiëne  
• Voedselhygiëne en toepassing HACCP  
• Persoonlijke hygiëne  
• Kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen  
• Materialen  
• Werkomgeving  
 
Milieu 
• Sorteren  
• Opslag  
• Energie  
• Waterverbruik  
 
EHBO 
• Brandwonden  
• Snijwonden  
 
Ergonomie  
• Tillen  
• Werkhouding  
• Werkhoogte 
  
Onderhoud  
• Lokalen  
• Keukenmateriaal  
Visgerechten  
 
 
 

Begincompetenties De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de modules:  
• Dagschotels met vlees en gevogelte  

• Dagschotels met vis  

• Nagerechten  
Eindcompetenties De vigerende hygiënenormen kunnen respecteren.  
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HACCP kunnen toepassen.  
Richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne kunnen naleven.  
De vigerende milieunormen kunnen respecteren.  
De vigerende veiligheidsnormen kunnen respecteren.  
Richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen naleven.  
Een ergonomische werkhouding kunnen aannemen.  
Ergonomisch kunnen tillen.  
EHBO bij brand- en snijwonden kunnen toepassen.  
 
De werkplek kunnen onderhouden.  
Keukenmaterieel voor de afwas kunnen sorteren.  
Keukenmaterieel kunnen reinigen.  
De keuken en bijhorende lokalen kunnen opruimen.  
De keuken en bijhorende lokalen kunnen schoonmaken.  
Met reinigingsproducten en -middelen kunnen omgaan.  
Met desinfecteringsproducten en -middelen kunnen omgaan.  
 
Een werkschema kunnen opstellen.  
Recepten kunnen lezen en kunnen begrijpen.  
Keukenmaterieel kunnen gebruiken.  
Producten kunnen klaarzetten.  
Bereidingen met vis, schaal- en schelpdieren kunnen uitvoeren.  
Sauzen kunnen bereiden.  
Afleidingen van sauzen voor bereidingen met vis, schaal- en schelpdieren kunnen 
bereiden.  
Soepen op basis van vis, schaal- en schelpdieren kunnen bereiden.  
Een bestelbon kunnen interpreteren.  
Vissen en schaal- en schelpdieren kunnen fileren en versnijden.  
Schelpdieren kunnen openen.  
Vissen en schaal- en schelpdieren kunnen portioneren.  

Didactische werkvormen Doceren – demonstreren – onderwijsleergesprek – klasgesprek- leergesprek – 
begeleidend leren – groepsdiscussie – zelfstandig leren - praktijkleren 

Evaluatie In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het 
denken over evaluatie. Evaluatie wordt niet meer als een afzonderlijke activiteit 
beschouwd die louter gericht is op de beoordeling van de cursist, maar wordt nu 
vooral als een inherent deel van het onderwijsleerproces benaderd. Didactische 
evaluatie geeft informatie aan cursisten en leraren over het succes van het 
doorlopen leerproces en biedt zodoende de kans om het rendement van cursisten 
én leraren te optimaliseren. De module wordt geëvalueerd door permanente 
evaluatie en een Theoretisch examen. 

Lesmateriaal Onderhoudsmateriaal en- materieel volgens HACCP richtlijnen  
Aangepaste werkruimte met warm en koud water  
Kookfornuis  
Werktafels  
Koelkast  
Afwasmachine  
Diepvriezer  
Vaatwas/afwasbak  
Combisteamer  
Frituurketel  
Grondstoffenspoelbak  
Microgolfoven  
Kookpotten en pannen  
Kommen  
Snijplanken  
Zeven allerlei  
Messen allerlei  
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Vorken allerlei  
Lepels allerlei  
Salamander  
Bakmaten  
Grill  
Cutter  
Schuimspanen  
Weegschaal  
Elektronische weegschaal  
Keukenrobot voor kleine hoeveelheden  
Klopper/menger met toebehoren  
Bakoven  
Bakplaten  
Vormen allerlei  
Maatbekers  
Robotcoupe  
Vleessnijmachine  
Groentensnijder  
Groentendroger  
Kloppers en spatels  
Presentatieschotels  
Thermometer 
Meubilair  
Restauranttafels  
Toontafel  
Restaurantstoelen  
Dienstcommode met opbergmogelijkheden voor linnen  
Restaurantlinnen  
Tafelmoltons  
Tafellakens  
Tafelnaperonnes  
Servetten  
Flambeerwagen met gasbekkens  
Tafelcomforen  
Groot zaalmaterieel  
Verwarmplaten  
Bordenwarmkast  
Zalmplank  
Hamtang  
Sausplanken met sausgleuf  
Voorsnijmessen voor vis/vlees  
Ronde/ rechthoekige dienplateaus  
Waterkaraffen  
Wijnmandjes  
Sabayon-sauteuses  
Inox kloppers  
Suikerstrooiers  
Citruspers  
Glaswerk  
Tafelgerei en serveergerei  
Speciaal tafelgerei  
Serveermateriaal  
Kruidenkast 
Steamer, regeneratiefunctie is misschien niet overal aanwezig.  

Begindatum September en januari 
Einddatum Januari en Mei 
Gecombineerd Ja (percentage afstandsleren )/nee 
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onderwijs 
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      Modulefiche 

Naam module 

Modulevleesgerechten (G039) 

Korte omschrijving Deze module omvat de uitbreiding van de bereidingstechnieken op een groot 
gamma van recepten met vlees die gangbaar zijn in een restaurant.  
De nadruk ligt op:  
• het zelfstandig leren werken  

• het uitvoeren van bereidingen met vlees, gevogelte en wild  

• het bereiden van afleidingen van sauzen voor bereidingen met vlees, gevogelte 
en wild  

• het bereiden van soepen op basis van vlees, gevogelte en wild.  
In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne. 

Lestijden 80 Lt waarvan 20 Lt TV en 60 Lt PV 
Docent(en) Nog te bepalen 
Doelstellingen De beroepsopleiding Hotelbedrijf hoort thuis in het studiegebied Voeding. Van 

deze opleiding is er geen beroepsprofiel gemaakt.  
Na de opleiding Hotelbedrijf is men in staat om de taken van een keuken- en 
zaalverantwoordelijke op zich te nemen.  
In de opleiding Hotelbedrijf worden basisvaardigheden en technieken 
aangeleerd met betrekking tot het bereiden van gerechten en het klaarzetten 
van het restaurant.  
Na de opleiding kan de cursist:  
• richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch 
werken naleven  
• de lokalen en keukenmaterialen onderhouden  
• de lokalen en het zaalmaterieel onderhouden  
• over de sector een algemeen beeld opbouwen  
• basisbereidingen in de keuken uitvoeren  
• onder begeleiding de voorbereidende werkzaamheden voor de dienst 
uitvoeren  
• onder begeleiding warme maaltijden bereiden  
• onder begeleiding koude maaltijden bereiden  
• maaltijden met vlees en gevogelte bereiden  
• maaltijden met vis bereiden  
• nagerechten bereiden  
• gerechten met vis bereiden  
• gerechten met vlees bereiden  
• streekgerechten bereiden  
• aan de kaart werken  
• onder begeleiding een zaal klaarzetten  
• onder begeleiding de omgang met gasten verzorgen  
• onder begeleiding gasten bedienen  
• onder begeleiding de werkzaamheden in de zaal uitvoeren  
• de werkzaamheden in de zaal uitvoeren  
• eenvoudige zaalbereidingen voorbereiden  
• specifieke zaalbereidingen uitvoeren  
• zaalversnijdingen voorbereiden  
• gasten bedienen  
• de bar voorbereiden  
• alcoholvrije dranken schenken  
• bier schenken  
• de bar voorbereiden  
• alcoholhoudende dranken schenken  
• cocktails en gemengde dranken schenken  
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• het restaurant klaarzetten  
• de reglementering en algemene wetgeving van wijn toelichten  
• het vinificatieproces verklaren  
• voor de bewaring van de wijn instaan  
• wijn op een correcte manier degusteren  
• de verschillende wijnen op een correcte manier serveren  
• de verschillende flessen, de soorten kurken en de soort glazen beschrijven  
• voor de netheid en hygiëne van de bar en bijhorende lokalen instaan  
• veiligheid en hygiëne naleven  
• voorraadbeheer beheersen  
• elementen uit de wetgeving beschrijven  
• beroepsreglementering toepassen  
• het veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken organiseren  
• voeding- en drankencontrole bewaken. 

 

Leerinhouden Veiligheid  
• Brandveiligheid  
• Infrastructuur  
• Persoonlijke  
 
Hygiëne  
• Voedselhygiëne en toepassing HACCP  
• Persoonlijke hygiëne  
• Kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen  
• Materialen  
• Werkomgeving  
 
Milieu 
• Sorteren  
• Opslag  
• Energie  
• Waterverbruik  
 
EHBO 
• Brandwonden  
• Snijwonden  
 
Ergonomie  
• Tillen  
• Werkhouding  
• Werkhoogte 
  
Onderhoud  
• Lokalen  
• Keukenmateriaal 
  
Vleesgerechten  

Begincompetenties De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de modules:  
• Dagschotels met vlees en gevogelte  

• Dagschotels met vis  

• Nagerechten  
Eindcompetenties De vigerende hygiënenormen kunnen respecteren.  

HACCP kunnen toepassen.  
Richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne kunnen naleven.  



CVO-STEP Modulefiches Kok |  32 

 

De vigerende milieunormen kunnen respecteren.  
De vigerende veiligheidsnormen kunnen respecteren.  
Richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen naleven.  
Een ergonomische werkhouding kunnen aannemen.  
Ergonomisch kunnen tillen.  
EHBO bij brand- en snijwonden kunnen toepassen.  
 
De werkplek kunnen onderhouden.  
Keukenmaterieel voor de afwas kunnen sorteren.  
Keukenmaterieel kunnen reinigen.  
De keuken en bijhorende lokalen kunnen opruimen.  
De keuken en bijhorende lokalen kunnen schoonmaken.  
Met reinigingsproducten en -middelen kunnen omgaan.  
Met desinfecteringsproducten en -middelen kunnen omgaan.  
 
  
De beschikbaarheid van vlees, wild en gevogelte respecteren.  
Een werkschema kunnen opstellen.  
Recepten kunnen lezen en kunnen begrijpen.  
Keukenmaterieel kunnen gebruiken.  
Producten kunnen klaarzetten.  
Bereidingen met vlees, gevogelte en wild kunnen uitvoeren.  
Sauzen kunnen bereiden.  
Afleidingen van sauzen voor bereidingen met vlees, gevogelte en wild kunnen 
bereiden.  
Soepen op basis van vlees, gevogelte en wild kunnen bereiden.  
 
Apparatuur kunnen gebruiken  
 
Gerechten kunnen op bord schikken en garneren.  
Passende garnituren en garneringen kunnen bereiden  
De deelstukken van vlees, wild en gevogelte kunnen herkennen.  
De deelstukken van vlees, wild en gevogelte gepast kunnen gebruiken.  
De herkomst van vlees, wild en gevogelte kunnen opnoemen.  
Verschillende bewaringsmethodes kunnen opnoemen.  
De voedingswaarde van vlees, wild en gevogelte kunnen situeren.  
De versheid van vlees, wild en gevogelte kunnen bepalen  
Vlees, wild en gevogelte kunnen voorbereiden en versnijden.  
Vlees, wild en gevogelte nauwkeurig kunnen portioneren.  
Vlees, wild en gevogelte correct kunnen kruiden.  
De verschillende gaartechnieken correct kunnen toepassen.  
Vlees, wild en gevogelte gepast kunnen kruiden.  
Pasteien kunnen bereiden.  
Verschillende marinades kunnen gebruiken. 

Didactische werkvormen Doceren – demonstreren – onderwijsleergesprek – klasgesprek- leergesprek – 
begeleidend leren – groepsdiscussie – zelfstandig leren - praktijkleren 

Evaluatie In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het 
denken over evaluatie. Evaluatie wordt niet meer als een afzonderlijke activiteit 
beschouwd die louter gericht is op de beoordeling van de cursist, maar wordt nu 
vooral als een inherent deel van het onderwijsleerproces benaderd. Didactische 
evaluatie geeft informatie aan cursisten en leraren over het succes van het 
doorlopen leerproces en biedt zodoende de kans om het rendement van cursisten 
én leraren te optimaliseren. De module wordt geëvalueerd door permanente 
evaluatie en een Theoretisch examen. 

Lesmateriaal Onderhoudsmateriaal en- materieel volgens HACCP richtlijnen  
Aangepaste werkruimte met warm en koud water  
Kookfornuis  
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Werktafels  
Koelkast  
Afwasmachine  
Diepvriezer  
Vaatwas/afwasbak  
Combisteamer  
Frituurketel  
Grondstoffenspoelbak  
Microgolfoven  
Kookpotten en pannen  
Kommen  
Snijplanken  
Zeven allerlei  
Messen allerlei  
Vorken allerlei  
Lepels allerlei  
Salamander  
Bakmaten  
Grill  
Cutter  
Schuimspanen  
Weegschaal  
Elektronische weegschaal  
Keukenrobot voor kleine hoeveelheden  
Klopper/menger met toebehoren  
Bakoven  
Bakplaten  
Vormen allerlei  
Maatbekers  
Robotcoupe  
Vleessnijmachine  
Groentensnijder  
Groentendroger  
Kloppers en spatels  
Presentatieschotels  
Thermometer 
Meubilair  
Restauranttafels  
Toontafel  
Restaurantstoelen  
Dienstcommode met opbergmogelijkheden voor linnen  
Restaurantlinnen  
Tafelmoltons  
Tafellakens  
Tafelnaperonnes  
Servetten  
Flambeerwagen met gasbekkens  
Tafelcomforen  
Groot zaalmaterieel  
Verwarmplaten  
Bordenwarmkast  
Zalmplank  
Hamtang  
Sausplanken met sausgleuf  
Voorsnijmessen voor vis/vlees  
Ronde/ rechthoekige dienplateaus  
Waterkaraffen  
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Wijnmandjes  
Sabayon-sauteuses  
Inox kloppers  
Suikerstrooiers  
Citruspers  
Glaswerk  
Tafelgerei en serveergerei  
Speciaal tafelgerei  
Serveermateriaal  
Kruidenkast 
Steamer, regeneratiefunctie is misschien niet overal aanwezig.  

Begindatum September en januari 
Einddatum Januari en Mei 
Gecombineerd 
onderwijs 

Ja (percentage afstandsleren )/nee 
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 Modulefiche 
 

Naam module 

Modulestreekgerechten(G040) 

Korte omschrijving Deze module omvat de uitbreiding van de bereidingstechnieken op een groot 
gamma van recepten met streekgerechten die gangbaar zijn in een restaurant.  
De nadruk ligt op:  
• het zelfstandig leren werken  

• het uitvoeren van bereidingen met binnen- en buitenlandse streekgerechten  

• het uitvoeren van bereidingen met binnen- en buitenlandse streekproducten.  
In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne 

Lestijden 80 Lt waarvan 20 Lt TV en 60 Lt PV 
Docent(en) Nog te bepalen 
Doelstellingen De beroepsopleiding Hotelbedrijf hoort thuis in het studiegebied Voeding. Van 

deze opleiding is er geen beroepsprofiel gemaakt.  
Na de opleiding Hotelbedrijf is men in staat om de taken van een keuken- en 
zaalverantwoordelijke op zich te nemen.  
In de opleiding Hotelbedrijf worden basisvaardigheden en technieken 
aangeleerd met betrekking tot het bereiden van gerechten en het klaarzetten 
van het restaurant.  
Na de opleiding kan de cursist:  
• richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch 
werken naleven  
• de lokalen en keukenmaterialen onderhouden  
• de lokalen en het zaalmaterieel onderhouden  
• over de sector een algemeen beeld opbouwen  
• basisbereidingen in de keuken uitvoeren  
• onder begeleiding de voorbereidende werkzaamheden voor de dienst 
uitvoeren  
• onder begeleiding warme maaltijden bereiden  
• onder begeleiding koude maaltijden bereiden  
• maaltijden met vlees en gevogelte bereiden  
• maaltijden met vis bereiden  
• nagerechten bereiden  
• gerechten met vis bereiden  
• gerechten met vlees bereiden  
• streekgerechten bereiden  
• aan de kaart werken  
• onder begeleiding een zaal klaarzetten  
• onder begeleiding de omgang met gasten verzorgen  
• onder begeleiding gasten bedienen  
• onder begeleiding de werkzaamheden in de zaal uitvoeren  
• de werkzaamheden in de zaal uitvoeren  
• eenvoudige zaalbereidingen voorbereiden  
• specifieke zaalbereidingen uitvoeren  
• zaalversnijdingen voorbereiden  
• gasten bedienen  
• de bar voorbereiden  
• alcoholvrije dranken schenken  
• bier schenken  
• de bar voorbereiden  
• alcoholhoudende dranken schenken  
• cocktails en gemengde dranken schenken  
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• het restaurant klaarzetten  
• de reglementering en algemene wetgeving van wijn toelichten  
• het vinificatieproces verklaren  
• voor de bewaring van de wijn instaan  
• wijn op een correcte manier degusteren  
• de verschillende wijnen op een correcte manier serveren  
• de verschillende flessen, de soorten kurken en de soort glazen beschrijven  
• voor de netheid en hygiëne van de bar en bijhorende lokalen instaan  
• veiligheid en hygiëne naleven  
• voorraadbeheer beheersen  
• elementen uit de wetgeving beschrijven  
• beroepsreglementering toepassen  
• het veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken organiseren  
• voeding- en drankencontrole bewaken. 

 

Leerinhouden Veiligheid  
• Brandveiligheid  
• Infrastructuur  
• Persoonlijke  
 
Hygiëne  
• Voedselhygiëne en toepassing HACCP  
• Persoonlijke hygiëne  
• Kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen  
• Materialen  
• Werkomgeving  
 
Milieu 
• Sorteren  
• Opslag  
• Energie  
• Waterverbruik  
 
EHBO 
• Brandwonden  
• Snijwonden  
 
Ergonomie  
• Tillen  
• Werkhouding  
• Werkhoogte 
  
Onderhoud  
• Lokalen  
• Keukenmateriaal 
  
Streekgerechten  
Streekproducten  

Begincompetenties De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de modules:  
• Dagschotels met vlees en gevogelte  

• Dagschotels met vis  

• Nagerechten  
Eindcompetenties De vigerende hygiënenormen kunnen respecteren.  

HACCP kunnen toepassen.  
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Richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne kunnen naleven.  
De vigerende milieunormen kunnen respecteren.  
De vigerende veiligheidsnormen kunnen respecteren.  
Richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen naleven.  
Een ergonomische werkhouding kunnen aannemen.  
Ergonomisch kunnen tillen.  
EHBO bij brand- en snijwonden kunnen toepassen.  
 
De werkplek kunnen onderhouden.  
Keukenmaterieel voor de afwas kunnen sorteren.  
Keukenmaterieel kunnen reinigen.  
De keuken en bijhorende lokalen kunnen opruimen.  
De keuken en bijhorende lokalen kunnen schoonmaken.  
Met reinigingsproducten en -middelen kunnen omgaan.  
Met desinfecteringsproducten en -middelen kunnen omgaan.  
  
Apparatuur kunnen gebruiken  
 
Producten kunnen klaarzetten.  
Bereidingstechnieken kunnen toepassen.  
Warme en koude binnen- en buitenlandse streekgebonden bereidingen kunnen 
uitvoeren.  
Bereidingen met binnen- en buitenlandse streekproducten kunnen uitvoeren.  
Streekproducten kunnen verwerken tot streekgerechten.  
Met basisbereidingen afleidingen kunnen bereiden.  
Bereidingen kunnen bewaren.  
Gerechten kunnen op bord schikken en garneren.  
Passende garnituren en garneringen kunnen bereiden.  
De deelstukken van vlees, wild en gevogelte kunnen herkennen.  
De deelstukken van vlees, wild en gevogelte gepast kunnen gebruiken.  
De herkomst van vlees, wild en gevogelte kunnen opnoemen.  
Verschillende bewaringsmethodes kunnen opnoemen.  
De voedingswaarde van vlees, wild en gevogelte kunnen situeren.  
De versheid van vlees, wild en gevogelte kunnen bepalen.  
Vlees, wild en gevogelte kunnen voorbereiden en versnijden.  
Vlees, wild en gevogelte nauwkeurig kunnen portioneren.  
Vlees, wild en gevogelte correct kunnen kruiden.  
De verschillende gaartechnieken correct kunnen toepassen.  
Vlees, wild en gevogelte gepast kunnen kruiden.  
Pasteien kunnen bereiden.  
Verschillende marinades kunnen gebruiken.  

Didactische werkvormen Doceren – demonstreren – onderwijsleergesprek – klasgesprek- leergesprek – 
begeleidend leren – groepsdiscussie – zelfstandig leren - praktijkleren 

Evaluatie In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het 
denken over evaluatie. Evaluatie wordt niet meer als een afzonderlijke activiteit 
beschouwd die louter gericht is op de beoordeling van de cursist, maar wordt nu 
vooral als een inherent deel van het onderwijsleerproces benaderd. Didactische 
evaluatie geeft informatie aan cursisten en leraren over het succes van het 
doorlopen leerproces en biedt zodoende de kans om het rendement van cursisten 
én leraren te optimaliseren. De module wordt geëvalueerd door permanente 
evaluatie en een Theoretisch examen. 

Lesmateriaal Onderhoudsmateriaal en- materieel volgens HACCP richtlijnen  
Aangepaste werkruimte met warm en koud water  
Kookfornuis  
Werktafels  
Koelkast  
Afwasmachine  
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Diepvriezer  
Vaatwas/afwasbak  
Combisteamer  
Frituurketel  
Grondstoffenspoelbak  
Microgolfoven  
Kookpotten en pannen  
Kommen  
Snijplanken  
Zeven allerlei  
Messen allerlei  
Vorken allerlei  
Lepels allerlei  
Salamander  
Bakmaten  
Grill  
Cutter  
Schuimspanen  
Weegschaal  
Elektronische weegschaal  
Keukenrobot voor kleine hoeveelheden  
Klopper/menger met toebehoren  
Bakoven  
Bakplaten  
Vormen allerlei  
Maatbekers  
Robotcoupe  
Vleessnijmachine  
Groentensnijder  
Groentendroger  
Kloppers en spatels  
Presentatieschotels  
Thermometer 
Meubilair  
Restauranttafels  
Toontafel  
Restaurantstoelen  
Dienstcommode met opbergmogelijkheden voor linnen  
Restaurantlinnen  
Tafelmoltons  
Tafellakens  
Tafelnaperonnes  
Servetten  
Flambeerwagen met gasbekkens  
Tafelcomforen  
Groot zaalmaterieel  
Verwarmplaten  
Bordenwarmkast  
Zalmplank  
Hamtang  
Sausplanken met sausgleuf  
Voorsnijmessen voor vis/vlees  
Ronde/ rechthoekige dienplateaus  
Waterkaraffen  
Wijnmandjes  
Sabayon-sauteuses  
Inox kloppers  
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Suikerstrooiers  
Citruspers  
Glaswerk  
Tafelgerei en serveergerei  
Speciaal tafelgerei  
Serveermateriaal  
Kruidenkast 
Steamer, regeneratiefunctie is misschien niet overal aanwezig.  

Begindatum September en januari 
Einddatum Januari en Mei 
Gecombineerd 
onderwijs 

Ja (percentage afstandsleren )/nee 
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Modulefiche 
 

Naam module 

Dienst aan de kaart/keuken (G021) 

Korte omschrijving Deze module omvat de uitbreiding van de bereidingstechnieken op een gamma van 
recepten die gangbaar zijn in een restaurant.  
De nadruk ligt op:  
• het zelfstandig leren werken  

• het toepassen van verschillende bereidingstechnieken op een breed gamma van 
gerechten  

• het werken aan de kaart in de keuken.  
In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne 

Lestijden 80 Lt waarvan 20 Lt TV en 60 Lt PV 
Docent(en) Nog te bepalen 
Doelstellingen De beroepsopleiding Hotelbedrijf hoort thuis in het studiegebied Voeding. Van 

deze opleiding is er geen beroepsprofiel gemaakt.  
Na de opleiding Hotelbedrijf is men in staat om de taken van een keuken- en 
zaalverantwoordelijke op zich te nemen.  
In de opleiding Hotelbedrijf worden basisvaardigheden en technieken 
aangeleerd met betrekking tot het bereiden van gerechten en het klaarzetten 
van het restaurant.  
Na de opleiding kan de cursist:  
• richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch 
werken naleven  
• de lokalen en keukenmaterialen onderhouden  
• de lokalen en het zaalmaterieel onderhouden  
• over de sector een algemeen beeld opbouwen  
• basisbereidingen in de keuken uitvoeren  
• onder begeleiding de voorbereidende werkzaamheden voor de dienst 
uitvoeren  
• onder begeleiding warme maaltijden bereiden  
• onder begeleiding koude maaltijden bereiden  
• maaltijden met vlees en gevogelte bereiden  
• maaltijden met vis bereiden  
• nagerechten bereiden  
• gerechten met vis bereiden  
• gerechten met vlees bereiden  
• streekgerechten bereiden  
• aan de kaart werken  
• onder begeleiding een zaal klaarzetten  
• onder begeleiding de omgang met gasten verzorgen  
• onder begeleiding gasten bedienen  
• onder begeleiding de werkzaamheden in de zaal uitvoeren  
• de werkzaamheden in de zaal uitvoeren  
• eenvoudige zaalbereidingen voorbereiden  
• specifieke zaalbereidingen uitvoeren  
• zaalversnijdingen voorbereiden  
• gasten bedienen  
• de bar voorbereiden  
• alcoholvrije dranken schenken  
• bier schenken  
• de bar voorbereiden  
• alcoholhoudende dranken schenken  
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• cocktails en gemengde dranken schenken  
• warme dranken schenken  
• wijn schenken  
Leerplan Hotelbedrijf 25-04-2010 14  
• het restaurant klaarzetten  
• de reglementering en algemene wetgeving van wijn toelichten  
• het vinificatieproces verklaren  
• voor de bewaring van de wijn instaan  
• wijn op een correcte manier degusteren  
• de verschillende wijnen op een correcte manier serveren  
• de verschillende flessen, de soorten kurken en de soort glazen beschrijven  
• voor de netheid en hygiëne van de bar en bijhorende lokalen instaan  
• veiligheid en hygiëne naleven  
• voorraadbeheer beheersen  
• elementen uit de wetgeving beschrijven  
• beroepsreglementering toepassen  
• het veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken organiseren  
• voeding- en drankencontrole bewaken. 

 

Leerinhouden Veiligheid  
• Brandveiligheid  
• Infrastructuur  
• Persoonlijke  
 
Hygiëne  
• Voedselhygiëne en toepassing HACCP  
• Persoonlijke hygiëne  
• Kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen  
• Materialen  
• Werkomgeving  
 
Milieu 
• Sorteren  
• Opslag  
• Energie  
• Waterverbruik  
 
EHBO 
• Brandwonden  
• Snijwonden  
 
Ergonomie  
• Tillen  
• Werkhouding  
• Werkhoogte 
  
Onderhoud  
• Lokalen  
• Keukenmateriaal 
  
Gerechten  
Aan de kaart werken 

Begincompetenties  De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de modules:  
• Visgerechten  

• Vleesgerechten  

• Streekgerechten. 
Eindcompetenties De vigerende hygiënenormen kunnen respecteren.  
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HACCP kunnen toepassen.  
Richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne kunnen naleven.  
De vigerende milieunormen kunnen respecteren.  
De vigerende veiligheidsnormen kunnen respecteren.  
Richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen naleven.  
Een ergonomische werkhouding kunnen aannemen.  
Ergonomisch kunnen tillen.  
EHBO bij brand- en snijwonden kunnen toepassen.  
 
De werkplek kunnen onderhouden.  
Keukenmaterieel voor de afwas kunnen sorteren.  
Keukenmaterieel kunnen reinigen.  
De keuken en bijhorende lokalen kunnen opruimen.  
De keuken en bijhorende lokalen kunnen schoonmaken.  
Met reinigingsproducten en -middelen kunnen omgaan.  
Met desinfecteringsproducten en -middelen kunnen omgaan.  
  
Apparatuur kunnen gebruiken  
  
Een werkschema kunnen opstellen.  
Een werkschema kunnen aanpassen.  
Recepten kunnen lezen en kunnen begrijpen.  
Keukenmaterieel kunnen gebruiken.  
Producten kunnen klaarzetten.  
Bereidingstechnieken kunnen toepassen.  
Warme en koude basisbereidingen kunnen uitvoeren.  
Met basisbereidingen afleidingen kunnen bereiden.  
Bereidingen kunnen bewaren.  
Een bestelbon kunnen lezen.  
Gerechten kunnen klaarmaken.  
Gerechten kunnen afwerken.  
Gerechten kunnen doorgeven.  

Didactische werkvormen Doceren – demonstreren – onderwijsleergesprek – klasgesprek- leergesprek – 
begeleidend leren – groepsdiscussie – zelfstandig leren - praktijkleren 

Evaluatie In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het 
denken over evaluatie. Evaluatie wordt niet meer als een afzonderlijke activiteit 
beschouwd die louter gericht is op de beoordeling van de cursist, maar wordt nu 
vooral als een inherent deel van het onderwijsleerproces benaderd. Didactische 
evaluatie geeft informatie aan cursisten en leraren over het succes van het 
doorlopen leerproces en biedt zodoende de kans om het rendement van cursisten 
én leraren te optimaliseren. De module wordt geëvalueerd door permanente 
evaluatie en een Theoretisch examen. 

Lesmateriaal Onderhoudsmateriaal en- materieel volgens HACCP richtlijnen  
Aangepaste werkruimte met warm en koud water  
Kookfornuis  
Werktafels  
Koelkast  
Afwasmachine  
Diepvriezer  
Vaatwas/afwasbak  
Combisteamer  
Frituurketel  
Grondstoffenspoelbak  
Microgolfoven  
Kookpotten en pannen  
Kommen  
Snijplanken  
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Zeven allerlei  
Messen allerlei  
Vorken allerlei  
Lepels allerlei  
Salamander  
Bakmaten  
Grill  
Cutter  
Schuimspanen  
Weegschaal  
Elektronische weegschaal  
Keukenrobot voor kleine hoeveelheden  
Klopper/menger met toebehoren  
Bakoven  
Bakplaten  
Vormen allerlei  
Maatbekers  
Robotcoupe  
Vleessnijmachine  
Groentensnijder  
Groentendroger  
Kloppers en spatels  
Presentatieschotels  
Thermometer 
Meubilair  
Restauranttafels  
Toontafel  
Restaurantstoelen  
Dienstcommode met opbergmogelijkheden voor linnen  
Restaurantlinnen  
Tafelmoltons  
Tafellakens  
Tafelnaperonnes  
Servetten  
Flambeerwagen met gasbekkens  
Tafelcomforen  
Groot zaalmaterieel  
Verwarmplaten  
Bordenwarmkast  
Zalmplank  
Hamtang  
Sausplanken met sausgleuf  
Voorsnijmessen voor vis/vlees  
Ronde/ rechthoekige dienplateaus  
Waterkaraffen  
Wijnmandjes  
Sabayon-sauteuses  
Inox kloppers  
Suikerstrooiers  
Citruspers  
Glaswerk  
Tafelgerei en serveergerei  
Speciaal tafelgerei  
Serveermateriaal  
Kruidenkast 
Steamer, regeneratiefunctie is misschien niet overal aanwezig.  

Begindatum September en januari 
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Einddatum Januari en Mei 
Gecombineerd 
onderwijs 

Ja (percentage afstandsleren )/nee 



CVO-STEP Modulefiches Kok |  45 

 

Modulefiche 
 
 

Naam module 

Basis zaal  M VO G002 l   
 

Korte omschrijving Aan de hand van eenvoudige handelingen verkrijgt men een inzicht in het werk in 
de zaal.  
De nadruk ligt op:  
• het voorbereiden en klaarzetten van een zaal  

• een beeld krijgen van de sector met zijn verschillende mogelijkheden.  
 
In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne. 

Lestijden 40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV 
Docent(en) Nog te bepalen 
Doelstellingen De beroepsopleiding Hotelbedrijf hoort thuis in het studiegebied Voeding. Van 

deze opleiding is er geen beroepsprofiel gemaakt.  
Na de opleiding Hotelbedrijf is men in staat om de taken van een keuken- en 
zaalverantwoordelijke op zich te nemen.  
In de opleiding Hotelbedrijf worden basisvaardigheden en technieken 
aangeleerd met betrekking tot het bereiden van gerechten en het klaarzetten 
van het restaurant.  
Na de opleiding kan de cursist:  
• richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch 
werken naleven  
• de lokalen en keukenmaterialen onderhouden  
• de lokalen en het zaalmaterieel onderhouden  
• over de sector een algemeen beeld opbouwen  
• basisbereidingen in de keuken uitvoeren  
• onder begeleiding de voorbereidende werkzaamheden voor de dienst 
uitvoeren  
• onder begeleiding warme maaltijden bereiden  
• onder begeleiding koude maaltijden bereiden  
• maaltijden met vlees en gevogelte bereiden  
• maaltijden met vis bereiden  
• nagerechten bereiden  
• gerechten met vis bereiden  
• gerechten met vlees bereiden  
• streekgerechten bereiden  
• aan de kaart werken  
• onder begeleiding een zaal klaarzetten  
• onder begeleiding de omgang met gasten verzorgen  
• onder begeleiding gasten bedienen  
• onder begeleiding de werkzaamheden in de zaal uitvoeren  
• de werkzaamheden in de zaal uitvoeren  
• eenvoudige zaalbereidingen voorbereiden  
• specifieke zaalbereidingen uitvoeren  
• zaalversnijdingen voorbereiden  
• gasten bedienen  
• de bar voorbereiden  
• alcoholvrije dranken schenken  
• bier schenken  
• de bar voorbereiden  
• alcoholhoudende dranken schenken  
• cocktails en gemengde dranken schenken  
• warme dranken schenken  
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• wijn schenken  
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• het restaurant klaarzetten  
• de reglementering en algemene wetgeving van wijn toelichten  
• het vinificatieproces verklaren  
• voor de bewaring van de wijn instaan  
• wijn op een correcte manier degusteren  
• de verschillende wijnen op een correcte manier serveren  
• de verschillende flessen, de soorten kurken en de soort glazen beschrijven  
• voor de netheid en hygiëne van de bar en bijhorende lokalen instaan  
• veiligheid en hygiëne naleven  
• voorraadbeheer beheersen  
• elementen uit de wetgeving beschrijven  
• beroepsreglementering toepassen  
• het veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken organiseren  
• voeding- en drankencontrole bewaken. 

 

Leerinhouden Veiligheid  
• Brandveiligheid  
• Infrastructuur  
• Persoonlijke  
 
Hygiëne  
• Voedselhygiëne en toepassing HACCP  
• Persoonlijke hygiëne  
• Kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen  
• Materialen  
• Werkomgeving  
 
Milieu 
• Sorteren  
• Opslag  
• Energie  
• Waterverbruik  
 
EHBO 
• Brandwonden  
• Snijwonden  
 
Ergonomie  
• Tillen  
• Werkhouding  
• Werkhoogte 
  
Onderhoud  
• Lokalen  
• zaalmateriaal 
 
Algemeen beeld sector  
Voorbereidende werkzaamheden  
 
 

Begincompetenties  Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende 
instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 
volwassenenonderwijs. 

Eindcompetenties Tafels en stoelen kunnen schikken.  
Het zaalmaterieel kunnen mastiekeren.  
Dienstmaterieel kunnen klaarzetten  
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Een standaardtafel kunnen dekken.  
Didactische werkvormen Doceren – demonstreren – onderwijsleergesprek – klasgesprek- leergesprek – 

begeleidend leren – groepsdiscussie – zelfstandig leren - praktijkleren 
Evaluatie In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het 

denken over evaluatie. Evaluatie wordt niet meer als een afzonderlijke activiteit 
beschouwd die louter gericht is op de beoordeling van de cursist, maar wordt nu 
vooral als een inherent deel van het onderwijsleerproces benaderd. Didactische 
evaluatie geeft informatie aan cursisten en leraren over het succes van het 
doorlopen leerproces en biedt zodoende de kans om het rendement van cursisten 
en leraren te optimaliseren. De module wordt geëvalueerd door permanente 
evaluatie en een Theoretisch examen. 

Lesmateriaal Onderhoudsmateriaal en- materieel volgens HACCP richtlijnen  
Aangepaste werkruimte met warm en koud water  
Kookfornuis  
Werktafels  
Koelkast  
Afwasmachine  
Diepvriezer  
Vaatwas/afwasbak  
Combisteamer  
Frituurketel  
Grondstoffenspoelbak  
Microgolfoven  
Kookpotten en pannen  
Kommen  
Snijplanken  
Zeven allerlei  
Messen allerlei  
Vorken allerlei  
Lepels allerlei  
Salamander  
Bakmaten  
Grill  
Cutter  
Schuimspanen  
Weegschaal  
Elektronische weegschaal  
Keukenrobot voor kleine hoeveelheden  
Klopper/menger met toebehoren  
Bakoven  
Bakplaten  
Vormen allerlei  
Maatbekers  
Robotcoupe  
Vleessnijmachine  
Groentensnijder  
Groentendroger  
Kloppers en spatels  
Presentatieschotels  
Thermometer 
Meubilair  
Restauranttafels  
Toontafel  
Restaurantstoelen  
Dienstcommode met opbergmogelijkheden voor linnen  
Restaurantlinnen  
Tafelmoltons  
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Tafellakens  
Tafelnaperonnes  
Servetten  
Flambeerwagen met gasbekkens  
Tafelcomforen  
Groot zaalmaterieel  
Verwarmplaten  
Bordenwarmkast  
Zalmplank  
Hamtang  
Sausplanken met sausgleuf  
Voorsnijmessen voor vis/vlees  
Ronde/ rechthoekige dienplateaus  
Waterkaraffen  
Wijnmandjes  
Sabayon-sauteuses  
Inox kloppers  
Suikerstrooiers  
Citruspers  
Glaswerk  
Tafelgerei en serveergerei  
Speciaal tafelgerei  
Serveermateriaal  
Kruidenkast 
Steamer, regeneratiefunctie is misschien niet overal aanwezig.  

Begindatum September en januari 
Einddatum Januari en Mei 
Gecombineerd 
onderwijs 

Ja (percentage afstandsleren )/nee 
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 Modulefiche 
 

Naam module  

Onthaal en omgang met gasten - G004 
 

Korte omschrijving Deze module omvat het aanleren van technieken bij het ontvangen en bedienen van 
gasten.  
De nadruk ligt op:  
• het verwelkomen en het begeleiden van gasten  

• het opdienen van gerechten en dranken  

• het afruimen van de tafels  

• het behandelen van klachten.  
In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne. 

Lestijden 40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV 
Docent(en) Nog te bepalen 
Doelstellingen De beroepsopleiding Hotelbedrijf hoort thuis in het studiegebied Voeding. Van 

deze opleiding is er geen beroepsprofiel gemaakt.  
Na de opleiding Hotelbedrijf is men in staat om de taken van een keuken- en 
zaalverantwoordelijke op zich te nemen.  
In de opleiding Hotelbedrijf worden basisvaardigheden en technieken 
aangeleerd met betrekking tot het bereiden van gerechten en het klaarzetten 
van het restaurant.  
Na de opleiding kan de cursist:  
• richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch 
werken naleven  
• de lokalen en keukenmaterialen onderhouden  
• de lokalen en het zaalmaterieel onderhouden  
• over de sector een algemeen beeld opbouwen  
• basisbereidingen in de keuken uitvoeren  
• onder begeleiding de voorbereidende werkzaamheden voor de dienst 
uitvoeren  
• onder begeleiding warme maaltijden bereiden  
• onder begeleiding koude maaltijden bereiden  
• maaltijden met vlees en gevogelte bereiden  
• maaltijden met vis bereiden  
• nagerechten bereiden  
• gerechten met vis bereiden  
• gerechten met vlees bereiden  
• streekgerechten bereiden  
• aan de kaart werken  
• onder begeleiding een zaal klaarzetten  
• onder begeleiding de omgang met gasten verzorgen  
• onder begeleiding gasten bedienen  
• onder begeleiding de werkzaamheden in de zaal uitvoeren  
• de werkzaamheden in de zaal uitvoeren  
• eenvoudige zaalbereidingen voorbereiden  
• specifieke zaalbereidingen uitvoeren  
• zaalversnijdingen voorbereiden  
• gasten bedienen  
• de bar voorbereiden  
• alcoholvrije dranken schenken  
• bier schenken  
• de bar voorbereiden  
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• alcoholhoudende dranken schenken  
• cocktails en gemengde dranken schenken  
• warme dranken schenken  
• wijn schenken  
Leerplan Hotelbedrijf 25-04-2010 14  
• het restaurant klaarzetten  
• de reglementering en algemene wetgeving van wijn toelichten  
• het vinificatieproces verklaren  
• voor de bewaring van de wijn instaan  
• wijn op een correcte manier degusteren  
• de verschillende wijnen op een correcte manier serveren  
• de verschillende flessen, de soorten kurken en de soort glazen beschrijven  
• voor de netheid en hygiëne van de bar en bijhorende lokalen instaan  
• veiligheid en hygiëne naleven  
• voorraadbeheer beheersen  
• elementen uit de wetgeving beschrijven  
• beroepsreglementering toepassen  
• het veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken organiseren  
• voeding- en drankencontrole bewaken. 

 

Leerinhouden Veiligheid  
• Brandveiligheid  
• Infrastructuur  
• Persoonlijke  
 
Hygiëne  
• Voedselhygiëne en toepassing HACCP  
• Persoonlijke hygiëne  
• Kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen  
• Materialen  
• Werkomgeving  
 
Milieu 
• Sorteren  
• Opslag  
• Energie  
• Waterverbruik  
 
EHBO 
• Brandwonden  
• Snijwonden  
 
Ergonomie  
• Tillen  
• Werkhouding  
• Werkhoogte 
  
Onderhoud  
• Lokalen  
• zaalmateriaal 
 
Zaal klaarzetten  
• Voorbereiding  
 
Omgang met gasten onder begeleiding  
Restaurantbedieningen  
• Etiquette  
• Wellevendheidregels  
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Bediening gasten onder begeleiding  
• Bestek  
• Glazen  
• Porselein 
 

Begincompetenties  Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende 
instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 
volwassenenonderwijs. 

Eindcompetenties De vigerende hygiënenormen kunnen respecteren.  
HACCP kunnen toepassen.  
Richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne kunnen naleven.  
De vigerende milieunormen kunnen respecteren.  
De vigerende veiligheidsnormen kunnen respecteren.  
Richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen naleven.  
Een ergonomische werkhouding kunnen aannemen.  
Ergonomisch kunnen tillen.  
EHBO bij brand- en snijwonden kunnen toepassen.  
De werkplek kunnen onderhouden.  
Het zaalmaterieel kunnen sorteren.  
Het zaalmaterieel kunnen reinigen.  
Het zaalmaterieel kunnen opbergen.  
De zaal en bijhorende lokalen kunnen opruimen.  
De zaal en bijhorende lokalen kunnen schoonmaken.  
Met reinigingsproducten en -middelen kunnen omgaan.  
Met desinfecteringsproducten en -middelen kunnen omgaan  
Een zaalplan kunnen opstellen.  
Een zaal kunnen schikken.  
De vestiaire kunnen ordenen.  
De gasten kunnen begroeten.  
Gasten naar hun plaats kunnen begeleiden.  
Op de noden van een gast kunnen reageren.  
Klachten kunnen behandelen.  
Serveermethoden kunnen toepassen.  
Volgens het protocol gasten kunnen bedienen.  
Glazen, porselein en bestek naargelang de keuze van het menu en de wensen van de 
gasten kunnen aanpassen.  
 

Didactische 
werkvormen 

Doceren – demonstreren – onderwijsleergesprek – klasgesprek- leergesprek – 
begeleidend leren – groepsdiscussie – zelfstandig leren - praktijkleren 

Evaluatie In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het denken 
over evaluatie. Evaluatie wordt niet meer als een afzonderlijke activiteit beschouwd 
die louter gericht is op de beoordeling van de cursist, maar wordt nu vooral als een 
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inherent deel van het onderwijsleerproces benaderd. Didactische evaluatie geeft 
informatie aan cursisten en leraren over het succes van het doorlopen leerproces en 
biedt zodoende de kans om het rendement van cursisten en leraren te 
optimaliseren. De module wordt geëvalueerd door permanente evaluatie en een 
Theoretisch examen. 

Lesmateriaal Onderhoudsmateriaal en- materieel volgens HACCP richtlijnen  
Aangepaste werkruimte met warm en koud water  
Kookfornuis  
Werktafels  
Koelkast  
Afwasmachine  
Diepvriezer  
Vaatwas/afwasbak  
Combisteamer  
Frituurketel  
Grondstoffenspoelbak  
Microgolfoven  
Kookpotten en pannen  
Kommen  
Snijplanken  
Zeven allerlei  
Messen allerlei  
Vorken allerlei  
Lepels allerlei  
Salamander  
Bakmaten  
Grill  
Cutter  
Schuimspanen  
Weegschaal  
Elektronische weegschaal  
Keukenrobot voor kleine hoeveelheden  
Klopper/menger met toebehoren  
Bakoven  
Bakplaten  
Vormen allerlei  
Maatbekers  
Robotcoupe  
Vleessnijmachine  
Groentensnijder  
Groentendroger  
Kloppers en spatels  
Presentatieschotels  
Thermometer 
Meubilair  
Restauranttafels  
Toontafel  
Restaurantstoelen  
Dienstcommode met opbergmogelijkheden voor linnen  
Restaurantlinnen  
Tafelmoltons  
Tafellakens  
Tafelnaperonnes  
Servetten  
Flambeerwagen met gasbekkens  
Tafelcomforen  
Groot zaalmaterieel  
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Verwarmplaten  
Bordenwarmkast  
Zalmplank  
Hamtang  
Sausplanken met sausgleuf  
Voorsnijmessen voor vis/vlees  
Ronde/ rechthoekige dienplateaus  
Waterkaraffen  
Wijnmandjes  
Sabayon-sauteuses  
Inox kloppers  
Suikerstrooiers  
Citruspers  
Glaswerk  
Tafelgerei en serveergerei  
Speciaal tafelgerei  
Serveermateriaal  
Kruidenkast 
Steamer, regeneratiefunctie is misschien niet overal aanwezig.  

Begindatum September en januari 
Einddatum Januari en Mei 
Gecombineerd 
onderwijs 

Ja (percentage afstandsleren )/nee 
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 Modulefiche 
 

Naam module 

Interactie zaal/keuken  G005 

Korte omschrijving Deze module omvat het inoefenen van technieken bij het lezen, het aankondigen en 
het doorgeven van een bestelbon. Men leert hier hoe gerechten worden afgehaald 
in de keuken. Ook worden de draagtechnieken aangeleerd en veelvuldig 
ingeoefend.  
De nadruk ligt op:  
• het klaarzetten van de zaal en het dienstmaterieel  

• het lezen, het aankondigen en het doorgeven van een bestelbon  

• het afhalen van gerechten uit de keuken  

• het toepassen van draagtechnieken.  
In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne. 

Lestijden 40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV 
Docent(en) Nog te bepalen 
Doelstellingen De beroepsopleiding Hotelbedrijf hoort thuis in het studiegebied Voeding. Van 

deze opleiding is er geen beroepsprofiel gemaakt.  
Na de opleiding Hotelbedrijf is men in staat om de taken van een keuken- en 
zaalverantwoordelijke op zich te nemen.  
In de opleiding Hotelbedrijf worden basisvaardigheden en technieken 
aangeleerd met betrekking tot het bereiden van gerechten en het klaarzetten 
van het restaurant.  
Na de opleiding kan de cursist:  
• richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch 
werken naleven  
• de lokalen en keukenmaterialen onderhouden  
• de lokalen en het zaalmaterieel onderhouden  
• over de sector een algemeen beeld opbouwen  
• basisbereidingen in de keuken uitvoeren  
• onder begeleiding de voorbereidende werkzaamheden voor de dienst 
uitvoeren  
• onder begeleiding warme maaltijden bereiden  
• onder begeleiding koude maaltijden bereiden  
• maaltijden met vlees en gevogelte bereiden  
• maaltijden met vis bereiden  
• nagerechten bereiden  
• gerechten met vis bereiden  
• gerechten met vlees bereiden  
• streekgerechten bereiden  
• aan de kaart werken  
• onder begeleiding een zaal klaarzetten  
• onder begeleiding de omgang met gasten verzorgen  
• onder begeleiding gasten bedienen  
• onder begeleiding de werkzaamheden in de zaal uitvoeren  
• de werkzaamheden in de zaal uitvoeren  
• eenvoudige zaalbereidingen voorbereiden  
• specifieke zaalbereidingen uitvoeren  
• zaalversnijdingen voorbereiden  
• gasten bedienen  
• de bar voorbereiden  
• alcoholvrije dranken schenken  
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• bier schenken  
• de bar voorbereiden  
• alcoholhoudende dranken schenken  
• cocktails en gemengde dranken schenken  
• warme dranken schenken  
• wijn schenken  
Leerplan Hotelbedrijf 25-04-2010 14  
• het restaurant klaarzetten  
• de reglementering en algemene wetgeving van wijn toelichten  
• het vinificatieproces verklaren  
• voor de bewaring van de wijn instaan  
• wijn op een correcte manier degusteren  
• de verschillende wijnen op een correcte manier serveren  
• de verschillende flessen, de soorten kurken en de soort glazen beschrijven  
• voor de netheid en hygiëne van de bar en bijhorende lokalen instaan  
• veiligheid en hygiëne naleven  
• voorraadbeheer beheersen  
• elementen uit de wetgeving beschrijven  
• beroepsreglementering toepassen  
• het veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken organiseren  
• voeding- en drankencontrole bewaken. 

 

Leerinhouden Veiligheid  
• Brandveiligheid  
• Infrastructuur  
• Persoonlijke  
 
Hygiëne  
• Voedselhygiëne en toepassing HACCP  
• Persoonlijke hygiëne  
• Kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen  
• Materialen  
• Werkomgeving  
 
Milieu 
• Sorteren  
• Opslag  
• Energie  
• Waterverbruik  
 
EHBO 
• Brandwonden  
• Snijwonden  
 
Ergonomie  
• Tillen  
• Werkhouding  
• Werkhoogte 
  
Onderhoud  
• Lokalen  
• zaalmateriaal 
Werkzaamheden in de zaal  
• De mise-en-place.  
• Voorbereiding tot de dienst.  
• Het dekken van een tafel.  
• De bestelbon.  
• Het afhalen van gerechten.  
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• De soorten serveermethoden.  
• Afvalplan  
Aan de kaart 

Begincompetenties  Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende 
instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 
volwassenenonderwijs. 

Eindcompetenties De vigerende hygiënenormen kunnen respecteren.  
HACCP kunnen toepassen.  
Richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne kunnen naleven.  
De vigerende milieunormen kunnen respecteren.  
De vigerende veiligheidsnormen kunnen respecteren.  
Richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen naleven.  
Een ergonomische werkhouding kunnen aannemen.  
Ergonomisch kunnen tillen.  
EHBO bij brand- en snijwonden kunnen toepassen.  
De werkplek kunnen onderhouden.  
Het zaalmaterieel kunnen sorteren.  
Het zaalmaterieel kunnen reinigen.  
Het zaalmaterieel kunnen opbergen.  
De zaal en bijhorende lokalen kunnen opruimen.  
De zaal en bijhorende lokalen kunnen schoonmaken.  
Met reinigingsproducten en -middelen kunnen omgaan.  
Met desinfecteringsproducten en -middelen kunnen omgaan  
Tafels en stoelen kunnen schikken.  
Het zaalmaterieel kunnen mastiekeren.  
Dienstmaterieel kunnen klaarzetten.  
Een standaardtafel kunnen dekken.  
Een bestelbon kunnen afroepen.  
Gerechten kunnen afhalen.  
Serveermethoden kunnen toepassen.  
De wetgeving betreffende de opslag van goederen en afvalverwijdering kunnen 
naleven.  
Een bestelbon kunnen lezen.  
Gerechten kunnen doorgeven.  

Didactische 
werkvormen 

Doceren – demonstreren – onderwijsleergesprek – klasgesprek- leergesprek – 
begeleidend leren – groepsdiscussie – zelfstandig leren - praktijkleren 

Evaluatie In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het 
denken over evaluatie. Evaluatie wordt niet meer als een afzonderlijke activiteit 
beschouwd die louter gericht is op de beoordeling van de cursist, maar wordt nu 
vooral als een inherent deel van het onderwijsleerproces benaderd. Didactische 
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evaluatie geeft informatie aan cursisten en leraren over het succes van het 
doorlopen leerproces en biedt zodoende de kans om het rendement van cursisten 
en leraren te optimaliseren. De module wordt geëvalueerd door permanente 
evaluatie en een Theoretisch examen. 

Lesmateriaal Onderhoudsmateriaal en- materieel volgens HACCP richtlijnen  
Aangepaste werkruimte met warm en koud water  
Kookfornuis  
Werktafels  
Koelkast  
Afwasmachine  
Diepvriezer  
Vaatwas/afwasbak  
Combisteamer  
Frituurketel  
Grondstoffenspoelbak  
Microgolfoven  
Kookpotten en pannen  
Kommen  
Snijplanken  
Zeven allerlei  
Messen allerlei  
Vorken allerlei  
Lepels allerlei  
Salamander  
Bakmaten  
Grill  
Cutter  
Schuimspanen  
Weegschaal  
Elektronische weegschaal  
Keukenrobot voor kleine hoeveelheden  
Klopper/menger met toebehoren  
Bakoven  
Bakplaten  
Vormen allerlei  
Maatbekers  
Robotcoupe  
Vleessnijmachine  
Groentensnijder  
Groentendroger  
Kloppers en spatels  
Presentatieschotels  
Thermometer 
Meubilair  
Restauranttafels  
Toontafel  
Restaurantstoelen  
Dienstcommode met opbergmogelijkheden voor linnen  
Restaurantlinnen  
Tafelmoltons  
Tafellakens  
Tafelnaperonnes  
Servetten  
Flambeerwagen met gasbekkens  
Tafelcomforen  
Groot zaalmaterieel  
Verwarmplaten  
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Bordenwarmkast  
Zalmplank  
Hamtang  
Sausplanken met sausgleuf  
Voorsnijmessen voor vis/vlees  
Ronde/ rechthoekige dienplateaus  
Waterkaraffen  
Wijnmandjes  
Sabayon-sauteuses  
Inox kloppers  
Suikerstrooiers  
Citruspers  
Glaswerk  
Tafelgerei en serveergerei  
Speciaal tafelgerei  
Serveermateriaal  
Kruidenkast 
Steamer, regeneratiefunctie is misschien niet overal aanwezig.  

Begindatum September en januari 
Einddatum Januari en Mei 
Gecombineerd 
onderwijs 

Ja (percentage afstandsleren )/nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


