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Voorbeelden Coöperatief Leren voor 
voeding & horeca 
Zie https://wij-leren.nl/cooperatief-leren-kagan.php voor meer uitleg ivm Coöperatief Leren. 

Drie  Stappen Interview.  
De leerlingen bevragen, interviewen elkaar rond een bepaald thema, een rol die ze kunnen 
opnemen, een van de vele beroepen binnen de horeca. Zie: 
http://www.fanvanhoreca.be/jobs 
De leerlingen kunnen elkaar hierover bevragen: vb wat versta je onder een goede kelner ; 
zaalverantwoordelijke ; barman ; caféuitbater ; (sous-)chef ; chef de partie koude keuken, 
warme keuken, sausen, patisserie … ; (hulp)kok ; diëtist ; economaat, hofmeester ; 
(hulp)kelner ; sommelier ; front office manager (receptie) ; receptionist ; frituuruitbater ; 
gouvernante (kamerafdeling) ; kassier ; medewerker ontbijt ; traiteur 
 

TweePraat (ombeurten iets inbrengen) 
 Som op welke kledij je nodig hebt voor de zaalpraktijk, voor de keukenpraktijk … 

 Welke groenten zitten in een juliennesoep? 

 Opsommen van snijplanken met kleurcode 

 Opsommen van assortiment messen 

 Opdeeltechniek Julienne: 
o Materialen: wat zet ik klaar, wat heb ik nodig 
o Wat moet ik doen 

 Binnen methodisch handelen: de leerlingen lijsten om beurten materialen en 
benodigdheden op 

 Mileubewust handelen: Hoe sorteer je afval (categorieën en wat hoor daar bij) 

 Veiligheid: Om beurten opsommen van veiligheidsinstructies of wettelijk voorschrift. 
 

  

https://wij-leren.nl/cooperatief-leren-kagan.php
http://www.fanvanhoreca.be/jobs
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Schud & Pak:  
Aan de hand van kaartjes bevragen de leerlingen zich. Het kunnen kaartjes zijn met vragen 
rond bepaalde basistechnieken. 

 Een kaartje kan vragen bevatten rond het de recepten voor béchamelsaus, blanke fond, 
béarnaiesesaus…. 
o geef de ingrediënten op 
o Welke materialen heb je nodig? 
o Welke stappen zet je? 

 De kaartjes kunnen verschillende basistechnieken bevatten met telkens een subvraag. 
o Basistechnieken snijden – verklaar  

o brunoise van wortel/selder/prei/ui 
o hacher 
o chiffonade 
o julienne 
o cocotte/château 
o paysanne 
o émincer 
o frites/allumettes 

o Bereidingstechniek koken 
o Koken van aardappelen - verklaar 

 Materialen 
 Ingredienten 
 Techniek 
 Apparatuur 

 Lesmateriaal HACCP – kaartjes met vragen rond regelgeving 

 Veilig handelen 
o verduidelijkt de veiligheidsinstructies en wettelijke voorschriften bij een opdracht. 

 Vragen die te maken hebben met het ergonomisch handelen 

 Hygienisch handelen: vragen die horen bij de uitvoering van een opdracht hygiënisch 
handelen volgens de geldende richtlijnen: 
o Verduidelijken hoe zij hygiënische handelingen moeten doen om kruisbesmetting te 

voorkomen. 
o Verduidelijken van de geldende richtlijnen m.b.t. voedselveiligheid bij een opdracht. 
o Wat hoort bij een persoonlijke hygiëne: zoals het verzorgen van handen, nagels, 

haren. 
o De richtlijnen bij het wassen van handen (handhygiëne). 
o Opsommen van PBM’s. 

 De voedingsdriehoek: Vragen rond het begrip voedingsvoorlichting in zijn verschillende 
betekenissen verduidelijken en toelichten. 

 De betekenis van de ingrediëntenlijst, de bereidingswijze, de houdbaarheidsdatum en de 
bewaarvoorschriften op een verpakking verduidelijken en toelichten. 
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Mix & Ruil 
In deze oefening kunnen de leerkrachten dezelfde opdrachten (Schud & Pak 
kaartjes)gebruiken. De leerlingen oefenen de leerstof dan weer op een andere manier, de 
beweging is hieraan gekoppeld. Lln bewegen zich door de ruimte. 
 

Knappe Koppen & Schrijven / Knappe Koppen & Uitvoeren 
Deze structuur is ideaal voor procedureel leren.  
Voorbeelden 

 Opdeeltechniek/julienne – lln A legt uit aan Lln B wat hij  moet doen. Lln B voert uit 

 Weet wat je eet – De groep bij de juiste picto’s leggen (of andersom) 

 Gebruik van snijplanken - de kleurencode 

 Theorie Vlam in de pan 
o Om beurten een vraag beantwoorden 

 Pictogrammen 
o De stappen op de juiste volgorde leggen 

 Groenten in zoetzuur 
 Snijden van een paprika 

 Vaktermen inoefenen bv suer, concasser, déglacer….. 

 Dekken van een tafel – met of zonder ondersteuning van picto’s 

 Klein keukenmateriaal verbinden met de juiste term (werkblad) 

 Concreet: naast het keukenmateriaal de juiste benaming leggen en eventueel laten 
verwoorden waarvoor het materiaal dient. 

 Oefenen van technieken in keuken of zaalpraktijk. De ene vertelt aan de andere wat 
hij/zij moet doen. Daarna worden de rollen omgedraaid. Op die manier oefenen ze 2 
maal de techniek.  
Bv zaalbereiding sabayon / Ierse koffie / maken van cappuccino inoefenen in de 
voormiddag ; bereiden van anglaisesaus, Hollandse saus in keuken, plooien van 
servetten, dekken van tafel 

 Snijtechnieken inoefenen en elkaar hierin coachen. 

 Bij het uitvoeren van een opdracht methodisch handelen: 
o De leerling legt een bepaalde werkvolgorde  uit, de partner voert uit: 

 voert de opdracht  uit volgens de planning. 
 voert de opdracht uit volgens een bepaalde methode. 
 leeft afspraken en regels na. 

 Veilig handelen: opdrachten geven aan de hand van benodigdheden en materialen 
met behulp van een werkmodel 

 Ergonomisch handelen: de ene leerling vertelt aan de andere hoe hij/zij bepaalde 
voorwerpen moet optillen. De andere voert uit. 

 Met ondersteuning van een werkmodel de benodigde hoeveelheden van een product 
afwegen, meten en schatten. 

o De stappen uitleggen of laten doen 

 Uitleggen hoe men kleinhuishoudelijke weeg- en meettoestellen moet reinigen 
o De ene vertelt, de andere noteert 
o De ene geeft opdrachten, de andere doet 
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Genummerde Koppen bij Elkaar – in Team opdrachten oplossen en/of 
uitvoeren 

 Hoe wijnen voorstellen en omschrijven aan de hand van een wijnetiket. 
Dit doen aan de hand van criteria, of de criteria benoemen waarop je de wijn kan 
omschrijven 

 
 Vertrekken vanuit een instructiefilm – bv émincer van ajuin (zie 

https://www.youtube.com/watch?v=0vM1OwvDUPg) 
Per tafel de benodigdheden die de leerlingen nodig hebben om de taak goed te 
kunnen uitvoeren 

o Klassikaal naar de instructiefilm kijken 
o Solo – opschrijven van de stappen 
o Info uitwisselen 
o Tot een consensus komen over de werkwijze en ervoor zorgen dat iedereen 

de techniek kan uitvoeren (doen en inoefenen) 
o Leerkracht kiest 1 lln /team. Deze toont de techniek vooraan 

 Recepten uitschrijven – stappen van verschillende technieken opschrijven 

 Inoefenen van keukentermen 

 Kostprijs berekenen van een recept 

 Met ondersteuning van een voedingsvoorlichtingsmodel, een maaltijd samenstellen 
en deze keuze toelichten. 

o een maaltijd samenstellen rekening houdend met criteria. 
o Gebruikmakend van het voedingsvoorlichtingsmodel een maaltijdkeuze 

maken en de keuze toelichten. 

 Met ondersteuning van een werkmodel een passende bereidingswijze, materialen en 
benodigdheden kiezen en deze keuze toelichten. 

 De betekenis verduidelijken en toelichten 
o van de ingrediëntenlijst,  
o de bereidingswijze,  
o de houdbaarheidsdatum en  
o de bewaarvoorschriften op een verpakking  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0vM1OwvDUPg
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Co-Op Puzzel 
Dit kan toegepast worden bij uitgebreidere groepsopdrachten. 
Bv per team een volledige menu samenstellen – voorgerecht/tussengerecht (soep) 
hoofdgerecht/dessert. De lkr kan er nog bepaalde technieken aan koppelen: 
Lkr kan voorwaarden stellen: seizoensgebonden, werken met beperkte lijst grondstoffen, 
volgende technieken moeten er in voor komen …,  Eventueel een thema opleggen waardoor 
ongeziene inhoud/technieken aangebracht worden en lln dit zelfstandig exploreren. 

1. Vormen van expertgroepen aan de hand van de tafelnummering. 
Alle lln die op nr 1 zitten gaan samenzitten en bedenken een voorgerecht 
Alle lln…… 
In hun expertgroep zoeken de lln alle info samen die nodig is om dit gerecht te 
maken – je kan ze een fiche laten opstellen (materialen, benodigdheden, 
technieken…) 
De leerkracht bepaalt hoeveel tijd ze hiervoor hebben. Wanneer de tijd om is gaan ze 
allemaal terug naar hun team. 

2. Om beurten leggen ze hun gerecht/fiche uit aan hun teamgenoten – eventueel 
voortonen van bepaalde technieken. Ze delen dus hun expertise. Iedereen moet 
ervoor zorgen dat ze goed weten wat er op tafel moet komen en hoe alle gerechten 
klaargemaakt moeten worden. (hier werken we vooral aan de individuele 
aanspreekbaarheid en positieve wederzijdse afhankelijkheid) 

3. De leerkracht beslist wie wat zal uitvoeren. Hier houd je geen rekening met de 
experten omdat je ervan uitgaat dat elk teamlid expert geworden is in elk gerecht.  
Deze willekeurige aanduiding zorgt ervoor dat iedereen goed moet opletten en goed 
moet luisteren naar hun expert. Je zorgt er ook voor dat het team voor elke 
teamgenoot zorgt om er zeker van te zijn dat iedereen mee is en weet wat hij/zij 
moet doen. Om te komen tot een goed resultaat is het de verantwoordelijkheid van 
elk teamlid. 

4. Elk team maakt de menu gevolgd door een evaluatie 


