
Een kant en klaar jaarprogramma 

Met WerkPortfolio Home heb je een compleet jaarprogramma in handen. 
Aantal lessen per jaar 
Elk jaar bevat 52 weken. Elk schooljaar bevat ongeveer 12 tot 13 vakantie 
weken. Trek het een van het ander af en er blijven zo’n 40 weken over voor 
de lessen. In de praktijk echter zijn het er wat minder door werkweken, 
studiedagen voor het personeel, extra vrije dagen en uitgevallen lessen e.d. 
Dit betekent dat als een groep wekelijks kookles van je krijgt, je die groep 
gedurende het jaar zo’n 35 tot maximaal 40 kooklessen zult geven. 
Flexibiliteit 
Dit is de belangrijkste reden waarom wij bij het samenstellen van 
WerkPortfolio Home zijn uitgegaan van zo’n 20 á 22 recepturen per boek. 
Waarom?  Omdat je op deze manier de flexibiliteit heeft om WerkPortfolio op 
verschillende manieren in te zetten. Zodat je met verschillende groepen 
verschillende door jou gestelde onderwijsdoelen kun bereiken. We zetten ze 
hieronder even op een rijtje. 
▪ Een nieuwe bereiding per week 

▪ Een nieuwe bereiding per twee weken 

▪ Het werken met menu’s  
▪ Het werken met maaltijden met meerdere componenten 

▪ Combinaties van bovenste vier 

▪ Combinaties met eigen materiaal 

Een nieuwe bereiding per week 
Bij groepen met leerlingen die snel van begrip zijn en goed zelfstandig 
kunnen werken kun je de leerlingen elke week een ander recept uit 
WerkPortfolio Home laten bereiden. Door de duidelijke stap voor stap 
instructie in Home zal dit voor deze leerlingen weinig problemen opleveren. 
Op die manier houd je de les voor deze leerlingen uitdagend en afwisselend. 
De leerlingen werken in één jaar twee delen van Home door en leren zo’n 44 
bereidingen. 
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Een nieuwe bereiding per twee weken 
Met minder capabele groepen in het niet nodig of wenselijk om elke week 
weer iets nieuws te bereiden. We zeggen immers: repetitia mater studiorum 
(herhaling is de moeder van het leren). 
Doel 
Wat is eigenlijk het doel van een huishoudkunde kookles. Naar onze 
bescheiden mening kan dit als volgt gedefinieerd worden: 'de leerling leert 
zichzelf en zijn eventuele toekomstige gezin op gezonde en economisch 
verantwoorde wijze te voeden'. Bereiken we dat doel eigenlijk wel door elke 
week weer iets anders te maken? Is het niet beter om een bereiding 
tweemaal te bereiden? De eerste week met instructie en de week erna 
zelfstandig? 

Tweewekelijkse cyclus, week 1 
Laten we zeggen dat de leerlingen een worstenbroodje moeten maken. In de 
eerste week geef je de leerlingen stap-voor-stap instructie tijdens de les. Je 
laat eerst aan de instructiewerkbank zien hoe je een deeg zet en kneed. 
Motorische vaardigheden worden vooral door voordoen goed overgebracht 
en ze leren het dus direct van jou, de vakman, -vrouw. 
De leerlingen gaan vervolgens naar hun werkbank en zetten een deeg. Je 
loopt door de klas en corrigeert de leerlingen. 
"Karel, je moet kneden, niet aaien!" 

"Sheila, je moet alle bloem op de bank mee kneden." 

"Meester, mijn deeg is te droog?" 

"Oké, Abdoullah, dan moet je even een hand nat maken en met die natte 
hand verder kneden." 

Hierna doe je aan de instructiewerkbank voor hoe het gehakt moet worden 
aangemaakt en verder moet worden verwerkt, etcetera. 
Aan het einde van de les heeft iedereen een lekker worstenbroodje. 
Tweewekelijkse cyclus, week 2 
De week er na maken de leerlingen hetzelfde recept maar nu helemaal 
zelfstandig. Je begint de les met wat vragen: 'wie weet nog wat we vorige 
keer hebben gemaakt', 'hoe maakte je het deeg ook al weer?' 
Hierna gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. Je loopt ontspannen rond. 
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Begrijpen 
Als een leerling een vraag stelt kijk je eerst of de leerling het echt niet zelf 
weet. 
“Meester is dit goed zo?", vraagt Joshra onzeker. 
Meester: “Wat vind je er zelf van, Joshra?" 

“Ik vind het nog niet goed, meester.” 

“Ok”, zegt de meester, “wat ga je er aan doen, Joshra?” 

Joshra: “Ik ga het langer kneden” 

Meester: “Goed idee, Joshra.” 

"Juffrouw, wat moet ik nu doen?", vraagt Harry. 
"Waar ben je?", vraagt de juffrouw en wijst op het boek. 
"Bij stap 3, juffrouw". 
"Ok Harry, dan ga je nu naar stap 4". 
"Oh ja, bedankt juf.” 

Maar, natuurlijk, als ze het echt niet snappen dan leg je het uit. Het is echter 
een goede zaak om even te peilen of er niet alleen sprake is van onzekerheid 
en het zoeken van bevestiging. Of gemakzucht, alles gewoon maar even 
vragen. Of gewoon de gewoonte alles te vragen i.p.v. zelf te lezen of na te 
denken. 
Het is dus niet echt nodig om elke les iets anders te koken. In bepaalde 
gevallen is het een goede zaak om steeds twee lessen lang hetzelfde gerecht 
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te bereiden. In de eerste les krijgen de leerlingen instructie en in de tweede 
les werken ze zoveel mogelijk zelfstandig. 
De voordelen op een rijtje: 
▪ betere verankering van de lesstof, 
▪ stimuleert het zelfstandig werken, 
▪ eenvoudigere organisatie van de les en inkoop, 
▪ minder inkoopkosten. 

En het grootste voordeel voor de leerling is dat deze meer succeservaringen 
opdoet en meer het gevoel krijgt dat hij zelfstandig iets wat hij geleerd heeft 
kan uitvoeren. Dit leidt tot een 'ik kan het' ervaring bij de leerling en dit helpt 
bij de opbouw van een echt, en niet op branie gebaseerd, zelfvertrouwen. 

Veel succes en onderwijsplezier!
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