
  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 

Opleidingsprofiel volwassenenonderwijs: Voeding - Grootkeukenmedewerker  
Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIEGEBIED 
 

VOEDING 
 
 
 
 
 

Secundair volwassenenonderwijs 
Modulaire opleiding 

Grootkeukenmedewerker 
BO VO 005 

 



  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 

Opleidingsprofiel volwassenenonderwijs: Voeding - Grootkeukenmedewerker  
Versie 1.0 BVR Pagina 2 van 12 

Inhoud 
 
1 Deel 1 Opleiding............................................................................................................................... 3 

1.1 Korte beschrijving ......................................................................................................................... 3 
1.1.1 Relatie opleiding - beroep.................................................................................................. 3 
1.1.2 Inhoud ................................................................................................................................ 3 
1.1.3 Modules ............................................................................................................................. 3 
1.1.4 Niveau en soort vak ........................................................................................................... 3 

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied ................................................................................. 4 
1.3 Studieduur .................................................................................................................................... 4 
1.4 Modules en leertraject .................................................................................................................. 5 

1.4.1 Modules ............................................................................................................................. 5 
1.4.2 Leertraject .......................................................................................................................... 5 

1.5 Sleutelvaardigheden ..................................................................................................................... 6 
2 Deel 2 Modules ................................................................................................................................ 7 

2.1 Module Basis keuken (G001) ....................................................................................................... 7 
2.1.1 Situering van de module in de opleiding............................................................................ 7 
2.1.2 Instapvereisten................................................................................................................... 7 
2.1.3 Studieduur.......................................................................................................................... 7 
2.1.4 Basiscompetenties............................................................................................................. 7 

2.2 Module Initiatie warme keuken (G033)......................................................................................... 9 
2.2.1 Situering van de module in de opleiding............................................................................ 9 
2.2.2 Instapvereisten................................................................................................................... 9 
2.2.3 Studieduur.......................................................................................................................... 9 
2.2.4 Basiscompetenties............................................................................................................. 9 

2.3 Module Koude keuken (G034).................................................................................................... 10 
2.3.1 Situering van de module in de opleiding.......................................................................... 10 
2.3.2 Instapvereisten................................................................................................................. 10 
2.3.3 Studieduur........................................................................................................................ 10 
2.3.4 Basiscompetenties........................................................................................................... 10 

2.4 Module Toonbankbediening (009).............................................................................................. 11 
2.4.1 Situering van de module in de opleiding.......................................................................... 11 
2.4.2 Instapvereisten................................................................................................................. 11 
2.4.3 Studieduur........................................................................................................................ 11 
2.4.4 Basiscompetenties........................................................................................................... 11 

2.5 Module Grootkeukenvoorbereiding (030) ................................................................................... 12 
2.5.1 Situering van de module in de opleiding.......................................................................... 12 
2.5.2 Instapvereisten................................................................................................................. 12 
2.5.3 Studieduur........................................................................................................................ 12 
2.5.4 Basiscompetenties........................................................................................................... 12 

 



  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 

Opleidingsprofiel volwassenenonderwijs: Voeding - Grootkeukenmedewerker  
Versie 1.0 BVR Pagina 3 van 12 

1 Deel 1 Opleiding 

1.1 Korte beschrijving 

1.1.1 Relatie opleiding - beroep 
De beroepsopleiding Grootkeukenmedewerker hoort thuis in het studiegebied Voeding. Van deze 
opleiding is er geen beroepsprofiel gemaakt. 
De Grootkeukenmedewerker kan ingezet worden voor diverse taken: de afwas, het onderhoud, het 
wassen en snijden van groenten en de distributie van maaltijden. Tijdens de voorbereiding 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 op eenvoudige wijze 
en versnijdt. Tijdens de dienst helpt hij de afdelingsverantwoordelijke (chef de partie) of 
grootkeukenkok 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 grootkeukenkok. 

1.1.2 Inhoud 
In de opleiding Grootkeukenmedewerker 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 grootkeukenmaterialen onderhouden 
� over de sector een algemeen beeld opbouwen 
� basisbereidingen in de keuken uitvoeren 
� onder begeleiding warme maaltijden bereiden 
� onder begeleiding koude maaltijden bereiden 
� onder begeleiding de dienst aan de toonbank in een grootkeuken verzorgen 
� de klanten bedienen 
� onder begeleiding maaltijden bereiden 
 

1.1.3 Modules 
De opleiding bestaat uit 5 modules: 
� Basis keuken 40 Lt 
� Initiatie warme keuken 80 Lt 
� Koude keuken 80 Lt 
� Toonbankbediening 80 Lt 
� Grootkeukenvoorbereiding 80 Lt 
De totale opleiding omvat dus 360 Lt. 
De modules “Basis keuken”, “Initiatie warme keuken”, “Koude keuken”, “Toonbankbediening” en 
“Grootkeukenvoorbereiding” zijn instapvrije modules. 

1.1.4 Niveau en soort vak 
De opleiding omvat het totaal van 360 Lt: 
� 90 Lt TV 
� 270 Lt PV 
Alle modules worden ingedeeld als onderwijs van de derde graad van het secundair 
beroepsonderwijs. 
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1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied 
Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau Reglementering 
1 Hulpkok BO VO 014 440 BSO 2  
2 Kok BO VO 015 880 BSO 3  
3 Keukenverantwoordelijke BO VO 009 1000 BSO 3 GB (040) 
4 Hulpkelner BO VO 003 280 BSO 2  
5 Kelner BO VO 016 560 BSO 3  
6 Zaalverantwoordelijke BO VO 011 680 BSO 3  
7 Hotelbedrijf BO VO 017 1320 BSO 3 GB (040) 
8 Hotel BO VO 018 1600 TSO 3 GB (040) 
9 Grootkeukenmedewerker BO VO 005 360 BSO 3  
10 Grootkeukenhulpkok BO VO 019 520 BSO 3  
11 Grootkeukenkok BO VO 020 920 BSO 3  
12 Grootkeukenverantwoordelijke BO VO 006 1120 BSO 3  
13 Traiteurkok BO VO 021 680 BSO 3  
14 Kelner banketdienst BO VO 010 360 BSO 3  
15 Traiteur-banketaannemer BO VO 008 1160 BSO 3 GB (040) 
16 Medewerker brasserie taverne 

bistro BO VO 022 240 BSO 3  

17 Kelner brasserie taverne bistro BO VO 023 600 BSO 3  
18 Verantwoordelijke brasserie 

taverne bistro BO VO 024 720 BSO 3  

19 Wijnkenner BO VO 025 320 BSO 3  
20 Bierkenner BO VO 026 160 BSO 3  
21 Hotelonthaal BO VO 027 280 BSO 3  

* GB = gereglementeerd beroep 

1.3 Studieduur 
360 Lt waarvan 90 Lt TV en 270 Lt PV 
Certificaat van de beroepsopleiding: GROOTKEUKENMEDEWERKER: 360 Lt 
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1.4 Modules en leertraject 

1.4.1 Modules 
Naam Code Lestijden Vak 

Basis keuken M VO G001 10 TV - 30 PV Hotel 
Praktijk hotel 

Initiatie warme keuken M VO G033 20 TV - 60 PV Hotel 
Praktijk hotel 

Koude keuken M VO G034 20 TV - 60 PV Hotel 
Praktijk hotel 

Toonbankbediening M VO 009 20 TV - 60 PV Hotel 
Praktijk hotel 

Grootkeukenvoorbereiding M VO 030 20 TV - 60 PV Hotel 
Praktijk hotel 

 

1.4.2 Leertraject 
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1.5 Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak 

nauwkeurig te voltooien. 
SV02 

Doorzettingsvermogen In staat zijn om ondanks moeilijkheden op een doel gericht 
te blijven. 

SV09 

Flexibiliteit In staat zijn om zich aan te passen aan gewijzigde 
omstandigheden onder meer middelen, doelen, mensen en 
procedures. 

SV12 

Kunnen omgaan met 
informatie 

In staat zijn informatie te verwerken, te verzamelen en te 
verstrekken. 

SV16 

Kwaliteitsbewustzijn 
 

In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een 
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die 
vereisten tegemoet te komen. 

SV17 

Leerbekwaamheid In staat zijn om via geëigende leerprocessen zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen. 

SV18 

Omgaan met stress In staat zijn te leven met een aanvaardbare werkdruk, ook 
in moeilijke arbeidsomstandigheden (onder meer aard van 
het werk, de werkomgeving, tegenslagen en kritiek). 

SV21 

Zin voor samenwerking In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te 
werken. 

SV35 
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2 Deel 2 Modules 

2.1 Module Basis keuken (G001) 

2.1.1 Situering van de module in de opleiding 
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. 

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

2.1.3 Studieduur 
40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV 

2.1.4 Basiscompetenties 
Module Basis keuken M VO G001 
De cursist kan  
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 

M VO G001 BC 01 

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 

M VO G001 BC 02 

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 

M VO G001 BC 03 

Basisbereidingen in de keuken uitvoeren 
� keukenmaterialen gebruiken 
� producten klaarzetten 
� groenten reinigen 
� groenten spoelen 
� groenten versnijden 
� fruit reinigen 
� fruit versnijden 

M VO G001 BC 04 
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� basisbereidingen uitvoeren 
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2.2 Module Initiatie warme keuken (G033) 

2.2.1 Situering van de module in de opleiding 
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. 

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

2.2.3 Studieduur 
80 Lt waarvan 20 Lt TV en 60 Lt PV 

2.2.4 Basiscompetenties 
Module Initiatie warme keuken M VO G033 
De cursist kan  
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 

M VO G033 BC 01 

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 

M VO G033 BC 02 

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 

M VO G033 BC 03 
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2.3 Module Koude keuken (G034) 

2.3.1 Situering van de module in de opleiding 
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. 

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

2.3.3 Studieduur 
80 Lt waarvan 20 Lt TV en 60 Lt PV 

2.3.4 Basiscompetenties 
Module Koude keuken M VO G034 
De cursist kan  
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 

M VO G034 BC 01 

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 

M VO G034 BC 02 

Onder begeleiding koude 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 

M VO G034 BC 03 
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2.4 Module Toonbankbediening (009) 

2.4.1 Situering van de module in de opleiding 
Deze module omvat het bedienen van klanten aan een toonbank in een grootkeukenrestaurant. 
De nadruk ligt op: 
� het schikken en het aanvullen van een toonbank in een grootkeukenrestaurant 
� het bedienen van klanten in een grootkeukenrestaurant. 
In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne. 

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

2.4.3 Studieduur 
80 Lt waarvan 20 Lt TV en 80 Lt PV 

2.4.4 Basiscompetenties 
Module Toonbankbediening M VO 009 
De cursist kan  
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 

M VO 009 BC 01 

De lokalen en grootkeukenmaterialen onderhouden 
� de werkplek onderhouden 
� grootkeukenmaterieel voor de afwas sorteren 
� grootkeukenmaterieel reinigen 
� de grootkeuken en bijhorende lokalen opruimen 
� de grootkeuken en bijhorende lokalen reinigen 
� met reinigingsproducten en -middelen omgaan 
� met desinfecteringsproducten en -middelen omgaan 

M VO 009 BC 02 

Onder begeleiding de dienst aan de toonbank in een grootkeuken 
verzorgen 
� een toonbankplan uitvoeren 
� de klaargemaakte producten op uitzicht controleren 
� voor de netheid en de hygiëne tijdens de dienst aan de toonbank 

instaan 
� de toonbak herschikken 
� de toonbank aanvullen 
� risicosituaties melden 

M VO 009 BC 03 

De klanten bedienen 
� de klanten onthalen 
� op vraag van de klant uitleg geven over de producten 
� een verkoopsgesprek voeren 
� producten portioneren 
� op de noden van een klant reageren 

M VO 009 BC 04 
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2.5 Module Grootkeukenvoorbereiding (030) 

2.5.1 Situering van de module in de opleiding 
Deze module omvat het inoefenen van basishandelingen en het voorbereiden van gerechten specifiek 
voor een grootkeuken. 
De nadruk ligt op: 
� het voorbereiden van grondstoffen in een grootkeuken 
� het machinaal toepassen van verkleiningstechnieken 
� het verwerken van voedingsmiddelen en de specifieke eigenschappen ervan kennen in de 

gemeenschapsrestauratie 
� het opstellen van een menuplanning rekening houdend met enkele opgelegde criteria. 
In deze module wordt veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne. 

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

2.5.3 Studieduur 
80 Lt waarvan 20 Lt TV en 60 Lt PV 

2.5.4 Basiscompetenties 
Module Grootkeukenvoorbereiding M VO 030 
De cursist kan  
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 

M VO 030 BC 01 

De lokalen en grootkeukenmaterialen onderhouden 
� de werkplek onderhouden 
� grootkeukenmaterieel voor de afwas sorteren 
� grootkeukenmaterieel reinigen 
� de grootkeuken en bijhorende lokalen opruimen 
� de grootkeuken en bijhorende lokalen reinigen 
� met reinigingsproducten en -middelen omgaan 
� met desinfecteringsproducten en -middelen omgaan 

M VO 030 BC 02 

Onder begeleiding maaltijden bereiden 
� het onderscheid tussen warme en koude lijn uitleggen 
� een werkschema opstellen 
� grootkeukenmaterieel gebruiken 
� producten klaarzetten; 
� machinale versnijdingstechnieken van groenten en fruit toepassen 
� basisbereidingen klaarmaken 
� wetgeving betreffende opslag van goederen en afvalverwijdering 

naleven 

M VO 030 BC 03 

 
 
 


