
PRO keuken 

Verantwoording bij de 2e editie 
In 2022 is de 2e editie van de methode PRO keuken verschenen. PRO keuken is 
een populaire methode met veel vaste gebruikers. We hebben bij het maken van 
de tweede editie de feedback die wij ontvingen ter harte genomen. Bij het 
verbeteren zijn we voorzichtig te werk gegaan, zodat de methode PRO keuken 
haar vertrouwde karakter niet verliest.


Op vijf gebieden zijn er zaken verbeterd en/of veranderd:

1. Leerinhoud

2. Vormgeving

3. Overzichtsposter

4. Compatibiliteit

5. Isbn-nummers van de 2e editie


1.   Leerinhoud 
Werkboek 
Beide werkboeken van de eerste editie zijn voor de tweede editie tot één werkboek 
samengevoegd. Ook zijn aan dit nieuwe werkboek de technieken van het 
supplement PRO keuken 3 toegevoegd. Zo ontstaat er één handzaam werkboek 
met alle technieken erin.


Praktijkkaarten 
De praktijkkaarten van de 2e editie zijn over twee delen verdeeld. Zodat elke 
praktijkkaartenset in een kaartenbak past.


Inhoud 
De lesinhoud is opnieuw gegroepeerd zodat er weer een didactische lesvolgorde 
ontstaat: van voorbereidend naar bereidend, van makkelijk naar moeilijk en van de 
koude keuken naar de warme keuken. 

De thematisch bij elkaar horende lessen staan in de inhoudsopgave onder elkaar. 
De verschillende thema’s worden van elkaar gescheiden door een grotere 
regelafstand. 

De nieuwe inhoudsopgave kun je vinden op: 

https://www.werkportfolio.pro/demo/pro_keuken.pdf


2.   Vormgeving 
Samen met ontwerpbureau 132HB is de vormgeving bijgesteld. De lay-out is 
herkenbaar gebleven maar is tegelijkertijd rustiger, helderder en overzichtelijker.


Formaat 
Het formaat van het werkboek is iets verkleind van 17 x 24 cm naar 16 x 22,5 cm. 
Dit maakt het werkboek handzamer en zorgt ervoor dat het minder ruimte op de 
werkbank inneemt.


 / 1 3

https://www.werkportfolio.pro/demo/pro_keuken.pdf


Naamlabel 
Op de voorkaft is een naamlabel aangebracht. Dit maakt de kans kleiner dat een 
leerling per ongeluk een ander z'n werkboek meeneemt. Het naamlabel maakt het 
invullen van het competentieoverzicht en de leerlijnen minder foutgevoelig. En als 
de docent de werkboeken op school bewaart, maakt dit het uitdelen eenvoudiger.


Colofon 
De positie van het colofon is verplaatst naar de binnenzijde van de voorkaft. Deze 
voor de leerling niet relevante informatie zorgt hierdoor voor minder afleiding.


Bladzijde nummering 
De inhoudsopgave van het werkboek verwijst nu niet naar het technieknummer 
maar naar de bladzijde waarop de techniek begint. Dit maakt het zoeken van een 
bepaalde techniek eenvoudiger.

De inhoudsopgave van de losse praktijkkaarten blijft gewoon verwijzen naar de 
nummers van de kaarten in de betreffende set.


Hygiene en HACCP  
Op veler verzoek hebben we in het nieuwe werkboek een kort hoofdstuk over 
hygiëne en HACCP gemaakt (zie bladzijde 6).


Bladspiegel  
De technieken beginnen nu eerst met een inleiding, de benodigdheden en de 
aandachtspunten. Daarna volgt stap voor stap de techniek.


Foto’s 
De foto's zijn vergroot. Dit versterkt het visuele aspect van het werk. 

Verder zijn sommige foto’s duidelijker gemaakt. Enerzijds door de kleuren te 
bewerken, anderzijds door meer op het richtpunt van de actie in te zoomen. Dit 
geeft de leerling een betere focus op de techniek.


Teksten 
De teksten zijn opnieuw geredigeerd, hierdoor is de instructie voor de leerling nog 
eenvoudiger te volgen.


Lettergrootte 
De lettergrootte is o.a. bij de stappen van de technieken ietsje verkleind. Het 
werkboek blijft vanuit een staande positie goed leesbaar, maar de bladspiegel 
komt minder 'talig' over. Dit haalt leerweerstand bij de leerling weg.


Diagrammen 
Bij sommige aandachtspunten staat nu ook een diagram. Zie bijvoorbeeld het 
diagram van een ui op bladzijde 46. In sommige gevallen zegt een afbeelding meer 
dan woorden.


Alfabetische index 
Om vlot een bepaald onderwerp te kunnen vinden, hebben we achter in het 
nieuwe werkboek (bladzijde 156) een alfabetische index toegevoegd.
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Beeldwoordenboek 
Om zelfstandig werken te stimuleren en materiaalkennis te bevorderen is aan het 
nieuwe werkboek een beeldwoordenboek toegevoegd (zie bladzijde 144 t/m 148). 


Invulbladen 
De invulbladen voor competenties, leerlijnen, stage en aantekeningen zijn naar 
achteren in het werkboek verhuisd (zie bladzijde 149 t/m 155). 

Dit zorgt ervoor dat de leerling na de inhoudsopgave direct de technieken kan 
vinden.


3.   Overzichtsposter 
Bij de tweede editie is een overzichtsposter leverbaar. Op deze poster staan alle 
technieken overzichtelijk ingedeeld in techniekgroepen. 

De PRO keuken overzichtsposter heeft een extra groot formaat (70 x 100 cm) en 
is gedrukt op 300 grams karton en 100% waterdicht gelamineerd. Hierdoor is de 
poster praktisch onverslijtbaar. En wat ook belangrijk is, voor de veiligheid zijn de 
hoeken van de poster afgerond. 

Ga voor een voorbeeld van de poster naar:  
https://www.werkportfolio.nl/horeca-overzichtsposter.html

4.   Compatibiliteit 
In het werkboek van de 2e editie staan meer technieken dan in de vorige editie. 
Verder is de verdeling van de technieken over het werkboek en de 
praktijkkaartensets aangepast. De nummering van de technieken van de tweede 
editie loopt hierdoor niet synchroon met de eerste editie!


De nummering op de PRO keuken overzichtsposter refereert alleen naar de 
lesmaterialen van de tweede editie. 


5.    Isbn-nummers van de 2e editie 
Het nieuwe werkboek WerkPortfolio PRO keuken heeft ISBN-nummer 
978-94-92640-07-9


De praktijkkaartenset WerkPortfolio PRO keuken, deel 1 heeft ISBN-nummer  
978-90-78118-11-4 (Dit is hetzelfde ISBN-nummer als deel 1 van de oude editie)


De praktijkkaartenset WerkPortfolio PRO keuken, deel 2 heeft ISBN-nummer 
978-90-78118-07-7 (Dit is hetzelfde ISBN-nummer als deel 2 van de oude editie)


Veel succes en onderwijsplezier met de tweede editie! 

PS.   Uitverkoop 1e editie 
De oude editie is - met 50% korting - nog beperkt leverbaar. 

Ga hiervoor naar: https://www.werkportfolio.nl/op-op/
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