Beoordelingslijst
Wat moet er allemaal in jullie werkstuk zitten en waar wordt je op beoordeeld?

Project onderdelen

Houdt rekening met:

Voorblad &
Inhoudsopgave






Passende afbeelding
Namen + datum
Naam chefkok en restaurant
Inhoudsopgave

Menu samenstellen











Plan van aanpak


Recepturen
omrekenen




Bestellijst

Meegeven
gerechten















Temperatuurlijst/

Schoonmaakrooster 
Werkplanning





Behalen
punten
1
1
1
1

Gehaalde
punten





Regels menuleer
Seizoen producten
Inkoopprijs
Kleur en samenstelling
Bijlagen voorgerecht
Menu zit in het werkstuk
Alle onderdelen staan duidelijk vermeld
Gemaakt in Word bestand
Alle onderdelen staan in de juiste
volgorde
De aangegeven tijd is een reële tijd
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De recepturen staan in de
voorgeschreven lay-out
De recepturen bevatten een
berekeningsformule
Alle recepturen zijn aanwezig
Alles is omgerekend naar 40 gasten
Minimaal 2 weken van tevoren
ingeleverd
Alle ingrediënten zijn vermeld
Productgroepen zijn gescheiden
Staat netjes in een tabel
Schema hoe de gerechten te serveren zit
in je werkstuk
Minimaal 2 weken van tevoren
ingeleverd
Werkplanning zit in het werkstuk
De aangegeven tijd is een reële tijd
Juiste formulier is gebruikt
Pauzes zijn juist vermeld
Begin en eindtijd zijn juist vermeld
Temperatuurlijst is juist ingevuld
Bij niet correcte temperatuur is een actie
vermeld
Alle koelingen zijn minimaal 2 keer
getemperatuurd
Schoonmaakrooster zit in het werkstuk
Schoonmaakrooster is ook ingevuld
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 Interview zit in het werkstuk
 Minimaal 8 vragen zijn beantwoord
 Verslag over het restaurant zit erbij
 Foto’s zijn toegevoegd
LOB vragen
 Alle LOB vragen zijn beantwoord
STARR verslag
 STARR verslag zit in werkstuk
 Verslag is duidelijk en compleet
Werkstuk
 Werkstuk ziet er verzorgd uit
 Werkstuk is tot boekje verwerkt
 Alles zit in het werkstuk
Totaal aantal punten te behalen:
Cijfer
Verslag chefkok/
Restaurant
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