
MBO Verkorte 
opleiding 
Kok
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HOE PAK JE DIT AAN?

•  Maak een groepje van 4 tot 6 personen.

•  Bekijk de menukaart in de bijlage

•  Beantwoord samen de vragen. Jullie hebben hier ongeveer 

20 minuten voor.

CASUS: EETPATRONEN EN TRENDS

De meeste mensen beleven veel plezier aan uit eten 

gaan. Ze genieten van een avond samen, van de 

smakelijke gerechten en het niet hoeven koken en 

opruimen. Voor mensen met een bepaalde ziekte of 

allergie kan uit eten gaan juist lastig zijn. Een ziekte of 

allergie kan invloed hebben op de keuzes die iemand 

maakt. Ook geloof en persoonlijke overtuigingen 

hebben invloed op de keuzes die gasten maken als ze 

uit eten gaan. Als je als kok rekening houdt met de 

voedingswensen van gasten, zullen ze dat waarderen en 

dat is goed voor een volgend bezoek, mond tot mond 

reclame of een positieve recensie.

Sommige mensen willen minder vlees eten, maar kiezen 

ervoor om niet elke dag, maar een of meerdere dagen in

de week vegetarisch te eten. Dit eetpatroon noem je 

ook wel flexitarisch. Andere mensen zijn juist erg strikt 

en eten helemaal geen dierlijke producten. Ze eten dan 

dus ook geen eieren, zuivel of honing. Je noemt dit een 

veganistisch eetpatroon. Veganisten dragen ook geen 

kleding van dierlijke oorsprong, zoals kleding van wol  

of leer.

Als er in de media aandacht is voor een bepaald dieet of 

voedingstrend, dan zie je daar de volgende dag al een 

reflectie van terug bij je gasten. Tegenwoordig letten 

mensen meer dan ooit op hun voeding. Als kok ben je op 

de hoogte van de actuele voedingstrends kun je goed 

inspelen op de wensen van de klanten.

Jij bent kok in een restaurant, je krijgt regelmatig te 

maken met gasten met bijzondere eetgewoonten. Als 

een gaste een bepaald product niet wil of kan eten, kun 

je dit weglaten of vervangen, maar soms kun je een 

ander gerecht adviseren.

In de bijlage zie je een deel van het menu van het 

restaurant waar jij werkt.

VRAGEN BIJ CASUS EN BIJLAGE

1. Er komt een veganist in jullie restaurant eten. Welke  

    informatie heb je nodig van deze gast?

2. Welk(e) voorgerecht(en) van de menukaart zou je  

    kunnen adviseren? Waarom?

3. Bedenk hoe je ervoor kunt zorgen dat je zo vroeg  

    mogelijk weet of er gasten komen met bijzondere  

    eetwensen. Waarom is het prettig om zo vroeg  

    mogelijk te weten of er gasten komen eten met  

    bijzondere eetwensen?

Werken als Kok
Kennismakingsopdracht

Het imago van de koks is de laatste jaren positief veranderd. Programma’s als Masterchef, waarbij amateur koks 

het in een kookwedstrijd tegen elkaar opnemen, hebben aan deze positieve verandering bijgedragen. Pannen 

vliegen niet meer à la Gordon Ramsay door de keuken. Het draait om passie voor het vak: alles in een gerecht 

moet kloppen en jij gaat voor het beste van het beste.
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5. Er komt een veganist lunchen. Hij wil graag kunnen 

kiezen uit meerdere gerechten, wat zou je adviseren 

over onderstaand staand rijtje?

De volgende 5 gerechten staan op de lunchkaart:

•  Erwtensoep met roggebrood en spek

•  Vissoep met rivierkreeftjes, mosselen en garnalen

•  Rundercarpaccio met rucola, parmezaanse kaas en  

   pijnboompitjes

•  Salade met quinoa, roquefort, appel en walnoten

•  Salade met pompoen, amandel, dadelstroop met 

    wit stokbrood

REFLECTIE

Noteer voor jezelf de antwoorden op onderstaande vragen;

• Wat spreekt je vooral aan in het beroep?

• Wat lijkt je lastig aan het beroep en/of de opleiding?

• Hoeveel deelnemers van je groepje gaan de  

opleiding tot (Zelfstandig Werkend) Kok volgen bij Capabel 

Onderwijs denk je? Welke pluspunten zie je? Welke 

minpunten zie je?

• Wat wil je nog vragen of zeggen?

Als kok heb je een gevarieerde functie. In de opleiding 

leer je heel praktisch om te gaan met kookapparatuur, 

ingrediënten, dranken en bereidingswijzen. Ook 

leer je over ondersteunende werkzaamheden zoals 

voorraadbeheer, meedenken over de menukaart, 

kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. 

Tegelijkertijd leer je hoe je het beste kunt samenwerken 

of hoe je je onder druk staande houdt. En nog veel meer.

GENERIEKE VAKKEN

Naast beroepsgerichte vakken zijn er ook generieke 

vakken onderdeel van je MBO-diploma. Dit zijn  

Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. De 

generieke vakken worden online aangeboden via col-

leges (webinars) en er is een vakdocent online 

beschikbaar (e-docent) voor je vragen per mail, 

telefonisch, chat of via het forum. 

MENUKAART
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ANTWOORDEN

Er komt een veganist in jullie restaurant eten. Welke 

informatie heb je nodig van deze gast?

Mogelijk antwoord: Als kok moet je op de hoogte zijn van 

wat een veganist wel/niet eet. Je kan wel altijd even naar de 

gasten gaan om te vertellen dat je er rekening mee houdt en 

dat je een aantal veganistische keuzes voor ze hebt.

Welk(e) voorgerecht(en) van de menukaart zou je kunnen 

adviseren? Waarom?

De zoete aardappel of de avocado egg

Bedenk hoe je ervoor kunt zorgen dat je zo vroeg mogelijk 

weet of er gasten komen met bijzondere eetwensen. Waarom 

is het prettig om zo vroeg mogelijk te weten of er gasten 

komen eten met bijzondere eetwensen?

Mogelijk antwoord: het is prettig als gasten bij de reservering 

al melding kunnen maken van hun wensen, zodat je er als kok 

al rekening mee kunt houden. Als je op het laatste moment op 

de hoogte wordt gesteld kan dit een uitdaging zijn. Vaak kun 

je met wat aanpassingen aan een gerecht al heel ver komen, 

bijvoorbeeld door minder zout te gebruiken, een minder vette 

saus aan te bieden of een ingrediënt weg te laten. Gasten 

weten zelf het best wat ze vanwege medische redenen wel 

of niet mogen eten, maar het is prettig als je hierin kunt 

meedenken.

Hoe kun je ervoor zorgen dat jij hier op tijd van op de hoogte 

bent?

Het personeel instrueren dat ze hier tijdens de reservering 

naar vragen. Als er mogelijkheden zijn tot online reserveren 

een (verplicht) invulveld creëren waar de mensen dit invullen.

Er komt een veganist lunchen. Hij wil graag kunnen kiezen uit 

meerdere gerechten, wat zou je adviseren over onderstaand 

staand rijtje?

De volgende 5 gerechten staan op de lunchkaart:

• Erwtensoep met roggebrood en spek

• Vissoep met rivierkreeftjes, mosselen en garnalen

• Rundercarpaccio met rucola, parmezaanse kaas en 

pijnboompitjes

• Salade met quinoa, roquefort, appel en walnoten

• Salade met pompoen, amandel, dadelstroop en wit 

stokbrood

Mogelijk antwoord:

• De erwtensoep zonder rookworst serveren.

• Erwtensoep met roggebrood (zonder beleg), wellicht een 

alternatief beleg aanbieden (sojaboter). Erwtensoep met 

stokbrood en humus

• Salade met pompoen is veganistisch

• De salade met quinoa kan ook, de roquefort niet serveren 

of vervangen door een ander ingrediënt (pompoenballetjes 

of granaatappel bijvoorbeeld)


