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Beroep: Toelichting bij de beoordeling:

Jaar: kwam niet aan bod: de competentie kwam deze periode niet aan bod

Leerjongere: onvoldoende: de leerling beheerst deze competentie niet

Mentor: voldoende: de leerling beheerst deze competentie maar hij heeft nog begeleiding en aansturing nodig

Evaluatieperiode: goed: de leerling beheerst deze competentie

zeer goed: de leerling blinkt uit in deze competentie. Hij doet beter dan wat gevraagd wordt
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De leerling werkt ergonomisch

De leerling brengt collectieve beschermingsmiddelen aan

Slager-spekslager 1

Commentaar

De leerling werkt in alle omstandigheden veilig, hygiënisch en 

milieubewust.

De leerling werkt met zin voor precisie

 

Gedragscompetenties

De leerling kan zelfstandig en efficiënt een opgelegde taak uitvoeren.

De leerling voert opgelegde taken uit

De leerling houdt er een goed werktempo op na.

De leerling gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen correct
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De leerling neemt initiatief.

De leerling past veiligheidsvoorschriften toe

De leerling kan omgaan met tijds- en werkdruk.

De leerling gedraagt zich in alle omstandigheden als een volwaardig lid 

van het team.

De leerling werkt economisch

De leerling speelt in op wisselende werkomstandigheden

De leerling komt op tijd.

De leerling hanteert een correcte houding naar collega’s. 

De leerling kan voldoende reflecteren over het eigen functioneren en kan 

omgaan met feedback.

De leerling is leergierig en luisterbereid.

De leerling komt op een respectvolle manier op voor zijn mening.

De leerling kan doorzetten.

De leerling staat open voor feedback.   

De leerling houdt zich aan gemaakte afspraken.
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Beroepsspecifieke competenties

De leerling denkt na over zijn eigen handelen.

Voorbereidende werkzaamheden

Rekenvaardigheden toepassen en/of geldverrichtingen uitvoeren

Identificatie en kwaliteitscontrole op vlees en vleesstukken

Commentaar

Kan de deelstukken in functie van de vleesbereiding of vleesproducten 

selecteren

Kassawerk uitvoeren

Zorgt ervoor dat de eigen werkplek net en ordelijk is voor de werkzaamheden

Gewichtseenheden en inhoudsmaten omrekenen

Kan de herkomst van vleeskwartieren en vleesdelen identificeren

Kan de grondstoffen afwegen

Kan de spierkwaliteit inschatten
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Kan vlees visueel op verkleuring, veroudering en contaminanten controleren

Optimaliseert het rendement bij versnijding

Uitbenen en versnijden van karkassen, kwartieren en/of deelstukken

Toepassen technieken voor het maken van diverse vleesproducten

Kan voor- en achterkwartieren van rund uitbenen en versnijden

Kan technische delen van varken, schaap en rund uitbenen en versnijden

Kan zouterijproducten volgens gekookte zouterij klaarmaken

Kan kookworsten klaarmaken

Kan een varkenskarkas uitbenen en versnijden

Kan zouterijproducten volgens rauwe zouterij klaarmaken

Kan de technische delen van varken, schaap en rund onderscheiden en 

identificeren

Kan vlees in karkas of technische delen beoordelen

Kan vlees niet-visueel op kerntemperatuur en fysiologische kenmerken 

controleren

Kan een schaapskarkas uitbenen en versnijden
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Kan geleibereidingen klaarmaken

Kan droge worsten klaarmaken

Kan kip aan het spit klaarmaken

Kan stukken vlees pellen

Kan stukken vlees ontvliezen

Kan schotels zoals fondue, gourmet, barbecue, wok en steengrill klaarmaken

Kan leverbereidingen klaarmaken

Kan bloedbereidingen klaarmaken

Kan stukken vlees ontvetten

Vlees en/of gevogelte winkelklaar maken

Kan vlees opwaarderen

Kan gevogelte versnijden

Kan bij varken vet verwijderen
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Handelt volgens wettelijke voorschriften, hygiëne en traceerbaarheid 

Een toonbankplan uitvoeren

Hygiëne, schoonmaak en veiligheid

Gebruik van materiaal, gereedschap en toestellen

Toepassen technieken voor het maken van diverse vleesbereidingen

Kan diverse toestellen en materialen gebruiken i.f.v. de uit te voeren taken en 

bewerkingen

Helpt samen met de andere medewerkers het slagersatelier te onderhouden en 

te reinigen

Reinigt de toonbank

Kan aan de hand van instructies en in functie van de vleesbereiding technieken 

toepassen zoals larderen, barderen, malen, cutteren, vullen, rideren, paneren, 

embrocheren, marineren

Kan aan de hand van receptuur diverse vleesbereidingen maken (hamburgers, 

worsten,tournedos, …)

Kan bij varken keel en rugspek ontzwoerden

Maakt de eigen werkplek opnieuw bedrijfsklaar na de werkzaamheden

Weet welke schoonmaak- en reinigingsmiddelen voor de diverse materialen en 

toestellen mogen gebruikt worden

Kan winkelklare producten versnijden
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Verpakken, bewaren en presenteren van vlees(stukken) en 

vleesbereidingen

Voorraad- en opslagbeheer

Kan de schotels in de toonbank presenteren

Kan producten inpakken en winkelklare producten versnijden

Kan vleesstukken en vleesbereidingen verpakken, etiketteren of bewaren

Kan de producten inpakken

De bestel- en leveringsbon controleren

Kan de schotels inde toonbank plaatsen en ze desgewenst aanvullen

Kan vleesproducten verpakken, etiketteren of bewaren

Herschikt de toonbank

Vleesstukken ophangen en stockeren

Grondstoffen, hulpstoffen en additieven oordeelkundig opslaan

Vlees in karkas of technische delen bestellen

Leveringen op correctheid, hygiëne, temperatuur en traceerbaarheid controleren
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Handtekening + Datum

 

Neemt bestellingen op en voert ze uit

De bestel- en leveringsbon controleren

Leveringen op correctheid, hygiëne, temperatuur en traceerbaarheid controleren

Vleesstukken ophangen en stockeren

Grondstoffen, hulpstoffen en additieven oordeelkundig opslaan

Vlees in karkas of technische delen bestellen

Omgaan met klanten
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