Lesbrief 23 Groen Breed Agrologistiek
Lestitel

Ontvangen bederfelijke waren

Oriëntatiefase
1a. Leerdoelen: Wat ga ik doen, wat ga ik leren?
-

Ontvangen van bederfelijke waren
Controleren en beoordelen van bederfelijke waren.
Kwaliteitskenmerken toepassen.
Wat zijn bederfelijke waren.

1b. Taakeisen: Waarom, hoe en met wie?
Als bedrijf of als groothandel moet je altijd kwaliteit leveren. Anders krijg je
zeurende klanten en dat kost altijd geld.
Maar om zelf kwaliteit te leveren moet je ook kwaliteit binnen krijgen. Dus
dat wordt goed controleren.
2. Voorkennis activeren: Wat weet ik al van het onderwerp?
Werkvorm en vragen:
Elke week moet je wel boodschappen doen om je eten te maken. Als je nu
na dit boodschappen lijstje kijkt dan zie dat er veel bederfelijke waren
opstaan. Hoe ga je thuis met deze waren om om te zorgen ze gedurende de
week smakelijk blijven.
3. Instructie: Wat zijn de hoofdzaken uit de leerstof? Toelichting op de
opdracht.
Onderwerpen:
Kwaliteitkenmerken.
Bewaren, opslag van bederfelijke waren.
Internet,
Stagebedrijf
Supermarkt
Groothandel
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Uitvoeringsfase
4. De taken: Aan de slag met de leerstof
Kies een product uit, dat veel op je bedrijf aangevoerd wordt en
beantwoordt daarvan de volgende vragen / zaken:
•

Geef een korte beschrijving van het aanvoerproduct en geef aan waar
dit product verder in verwerkt wordt of als eindproduct verkocht
wordt.

•

Geef minimaal 3 kwaliteitseisen, waaraan dit product minimaal moet
voldoen. Geef voor iedere eis twee argumenten.

•

Geef in minimaal 25 woorden aan, hoe jij ziet of het product voldoet
aan de minimale eisen. Geef er minimaal 3.Dus, waar let je op bij de
controle?

•

Geef in minimaal 25 woorden aan, hoe dit product behandeld wordt
om zijn kwaliteit te behouden. Dus, waar wordt het product
opgeslagen, wat moet je verder doen om het product goed te
houden,..

•

Wat doe je als je een klein beetje kwaliteitsverlies ziet aan het
product; b.v. een vlekje,… beschrijf dit in minimaal 15 woorden.

•

Wat zou er gebeuren als de producten, die op jouw bedrijf ingekocht
en verwerkt worden, een te geringe kwaliteit hebben? Overleg dit met
je baas en schrijf hierover een kort verhaal van minimaal 50 woorden.
Als je een verbetering in het proces ziet, beschrijf die dan

Evaluatie- & reflectiefase
5. Evaluatie van product en proces: Wat en hoe heb ik geleerd?
We gaan samen door de jouw verslagje heen en kijken wat je hebt
gevonden. Wij vergelijken dit met je medestudenten en schrijven de
overeenkomsten op het bord. Zo krijgen we een overzicht van de
mogelijkheden die wij hebben om de kwaliteit van bederfelijk waren zo lang
mogelijk te behouden.
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