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Opleidingsprofiel

Horeca, Bakkerij en Recreatie

Uitvoering door

Individueel

Wedstrijdduur (minuten)

90

Inleiding

Skills Talents komt met de Skills Talents thuis-challenge. Voor de profielrichtig
Horeca, Bakkerij & Recreatie is een leuke en leerzame challenge bedacht die
digitaal uitgevoerd kan worden. De challenge wordt door de leerlingen gefilmd of het
eindresultaat wordt gefotografeerd en geüpload in de digitale leeromgeving.
Natuurlijk is het eindresultaat delen op social media ook altijd goed!

Hulpmiddelen en bronnen

Je dient de stappen die je neemt om de healthy apple pie te maken te fotograferen
en te delen met je docent. Natuurlijk is het eindresultaat delen op social media ook
altijd goed! Gebruik hierbij de hashtag #skillstalents. 
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Opdracht voorbereiden

Gebruik bij de voorbereiding de volgende tips:
- Lees de opdracht goed door voordat je begint.
- Schrijf je idee op en maak een stappenplan.
- Kijk goed welke spullen en ingrediënten je nodig hebt, leg deze allemaal klaar.

Opdracht uitvoeren

Gebruik bij de uitvoering de volgende tips:
- Werk veilig, ga ordelijk en netjes met je materialen en gereedschappen om en
werk schoon en hygiënisch.

Opdracht producten

Het uitvoeren van de opdracht levert de volgende producten op:
- een werkplanning/stappenplan;
- een healthy applepie;
- een beschrijving waarom deze apple pie volgens jouw gezond is;
- een fotostory/vlog.

Opdracht bijzonderheden
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Opdracht omschrijving

Je gaat een healthy applepie maken. De opdracht is zonder recept, bedenk dus zelf
hoe jij een gezonde appeltaart zou maken! Je kan hierbij denken aan minder suiker,
andere soorten meel, gezonde toppings etc. Wanneer je klaar bent lever je een
fotostory van de appeltaart in + een beschrijving waarom deze in jouw ogen
‘healthy’ is. Je mag het proces natuurlijk ook vloggen. De vlog/foto’s + beschrijving
upload je in de digitale leeromgeving. 

Taken & Deeltaken

1 Beoordeling healthy apple pie
Deeltaak 1.1 Werkplanning/ stappenplan	(Aspecten:3,Te behalen punten:60)
Deeltaak 1.2  Visuele aantrekkenlijkheid product	(Aspecten:1,Te behalen
punten:20)
Deeltaak 1.3 Product presentatie in fotostory of vlog	(Aspecten:1,Te behalen
punten:20)

Totaal aantal aspecten:5 / Totaal te behalen punten:100

Totaal aantal aspecten in deze opdracht: 5
Totaal aantal punten in deze opdracht: 100
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