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Inleiding
Aan de slag
De ondernemer horeca is eindverantwoordelijk voor het beleid, dienstverlening en commerciële
resultaten van het bedrijf. Je vervult de rol van uitvoerder en bent actief betrokken bij de uitvoering
van de periodieke en dagelijkse werkzaamheden.
In deze module leer je hoe je gasten ontvangt. Je leert hoe je wensen en behoeften van de gast
inventariseert en hoe je gasten informatie of een advies geeft. Je leert de sfeer in het bedrijf af te
stemmen op de bedrijfsformule en het gastvrijheidsconcept. Het opnemen, verwerken in het
kassasysteem en serveren van een bestelling wordt behandeld. Na het doorlopen van deze module
kun je gasten een toelichting geven over geserveerde dranken en gerechten en kun je speciale
serveerhandelingen verrichten aan tafel. Ook de afscheidsfase komt aan bod, van het afruimen tot
het opmaken en controleren van de rekening en het afscheid nemen.

Wat heb je nodig bij dit werkboek?
• theorieboek Meewerken in het restaurant
• methodesite www.tendens-oh.nl.

Wanneer je de theorie of de methodesite moet raadplegen, staat er een pictogram in het werkboek.
Bij dit pictogram lees je wat je nodig hebt om de opdracht(en) te maken. Er zijn drie verschillende
pictogrammen:

Theorieboek
Hier lees je in welk theorieboek en in welke paragraaf je de informatie vindt om de volgende opdracht(en)
te maken.

Bron op www.tendens-oh.nl
Hier lees je of je een formulier, weblink, opdracht of andere soort bron bij de opdracht gebruikt en welke
dit is.

Film op www.tendens-oh.nl
Hier lees je welke film je bekijkt om de opdracht te maken.

Werken met www.tendens-oh.nl
Wanneer je wordt verwezen naar een film of andere soort bron op de methodesite, doe je het volgende:
1. Ga naar www.tendens-oh.nl.
2. Klik op ‘Studentenmateriaal’.
3. Kies voor ‘Meewerken in de het restaurant’ en kies vervolgens voor het hoofdstuk waarin je werkt.

Beschrijving inlogproces
Als je voor het eerst wilt inloggen op de methodesite, moet je eerst de licentie activeren. Deze
licentie vind je voor in het boek. De licentie is 24 maanden geldig vanaf het moment waarop je
deze hebt geactiveerd.
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Hoe moet je de licentie activeren?
• Open je browser en ga naar licentie.edu-actief.nl (let op: geen www).
• Op deze pagina staan vier lege vakken. Vul hier de licentiecode in. De licentie bestaat uit vier
• maal zes tekens en is niet hoofdlettergevoelig.
• Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website.
Met je gebruikersnaam en wachtwoord kun je inloggen op de methodesite www.tendens-oh.nl.

Website Grand Hotel Zestien
In de methode Tendens Ondernemer horeca maken we gebruik van het fictieve hotel Grand Hotel
Zestien. Dit hotel is voor jou een bron van informatie. Het hotel is opgericht in 2016 en geclassificeerd
met vier sterren. Het hotel verhuurt vanzelfsprekend kamers, maar ook zalen. Verder zijn er meerdere
F&B-outlets, zoals een restaurant en een bar. Je kunt het hotel bekijken op de website
www.grandhotelzestien.nl.

Hoe sluit je dit werkboek af?
Alle kennis, vaardigheden en houdingsaspecten leer je door het maken en uitvoeren van de
opdrachten. Uiteindelijk moet je ook daadwerkelijk in staat zijn om mee te werken in het restaurant.

Om het onderdeel ‘Meewerken in het restaurant’ af te ronden, heb je:

Theorie
• alle verwerkingsopdrachten gemaakt
• de theorietoets gemaakt.

Praktijk
• een uitgewerkte (werk)instructie
• de eindopdracht afgerond
• een uitgewerkt reflectieverslag.

Tips voor werken en leren
Maak zo veel mogelijk gebruik van jouw ervaringen in de praktijk.
• Gebruik zo veel mogelijk de procedures en gegevens van jouw praktijkbedrijf om aan de opdrachten

en de eventuele eindopdracht te voldoen.
• Maak goede afspraken met je praktijkbegeleider.
• Maak een goede planning (stappenplan/afsprakenlijst) waarin staat wanneer je wat gaat doen

en bij wie je eventueel hulp kunt vragen. Stem dit af met je docent.

0.1 Oriëntatie
In dit werkboek ga je ontdekken en leren welke werkzaamheden horen bij het meewerken in de
bediening. Je begint met de werkzaamheden die nodig zijn om een bedrijf gereed te maken voor
de ontvangst van gasten. Deze werkzaamheden voer je uit voordat er gasten komen. Daarom is
het belangrijk de inrichting van het bedrijf te kennen en te weten welke apparatuur en machines
er gebruikt worden.
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Opdracht 1: Eigen ervaring

Geef in onderstaande tabel door middel van een kruisje aan:
• welke werkzaamheden voorkomen in je praktijkbedrijf (dit kan ook het restaurant binnen de

school zijn)
• welke werkzaamheden jij als medewerker in de bediening uitvoert
• wie de werkzaamheden uitvoert als jij het niet mag doen.

Wie doet dit wel?Doe ik wel of niet?Komt voor in mijn
praktijkbedrijf

Werkzaamheden

Gebruiksklaar maken
van gastenruimten

Aanpassen van
gastenruimten

Opdekken van tafels

Controleren van
gastenruimten

Voorraden controleren
op basis van een
voorraadlijst

Voorraden aanvullen
op basis van een
voorraadlijst

Poleren van glaswerk,
bestek en serviesgoed

Onderhouden van
vaste tafelattributen
en menage

Melden aan
leidinggevende dat de
werkvoorraad een
kritisch minimum
heeft bereikt

Onderhoud aan
materialen
constateren en melden
aan leidinggevende

Opdracht 2: Beroepshouding

Om succesvol en met plezier aan de slag te gaan in de professionele praktijk – tijdens en na je studie
– is het belangrijk dat je een bepaalde beroepshouding hebt of aanleert. Je beroepshouding heeft
te maken met hoe jij als persoon bent.
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Voor de ondernemer horeca zijn de volgende houdingskenmerken belangrijk:

OprechtCommercieelSociaal vaardig

ZelfkritischConsequentGastgericht

SamenwerkenEnthousiastStressbestendig

0.2 Nulmeting
Om voor jezelf in beeld te brengen wat je al beheerst, ga je aan het begin van ieder hoofdstuk de
leerdoelen doornemen. Belangrijk is wel dat je van elk leerdoel in de kolom ‘Nulmeting’ aangeeft
of je dit beheerst. In overleg met je docent kun je op basis hiervan eventueel onderdelen overslaan.
Dat bepaalt je docent.

Om een beeld te krijgen van wat je hebt geleerd, vul je na afronding van de opdrachten in dit
werkboek de kolom ‘Evaluatie’ in.

0.3 Planning

Planningsformulier

Door het maken van een planning houd je controle over je werkzaamheden. Daarom maak je een
planning voor dit werkboek. Je maakt een planning voor zowel de praktijk als de theorie (zoals
workshops en hoorcolleges). In je planning neem je de volgende onderdelen op:

PlanningOpdrachten

Datum gereedDatum
uitvoering

Benodigde tijdWat lever je op?Nummer/omschrijving

Je kunt de planning uitprinten of digitaal invullen en opslaan. Controleer samen met je docent of
je een realistische planning hebt gemaakt en wat de planning van je docent is.
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1. Voorbereidende werkzaamheden

Voordat je gasten in het bedrijf kunt ontvangen, moet er van alles gebeuren. Deze werkzaamheden
noemen we de voorbereidende werkzaamheden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
voorbereidende werkzaamheden die je kunt doen in het bijzijn van gasten en voorbereidende
werkzaamheden die je absoluut niet kunt doen waar de gasten bij zijn. Hieraan kun je zien dat
je een groot deel van je werkzaamheden verricht buiten het zicht van de gast. In dit werkboek
ga je leren welke werkzaamheden onder de voorbereidende werkzaamheden vallen. Ook ga je
leren wat er allemaal moet gebeuren om een bedrijf gereed te maken voor de ontvangst van
gasten.

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:
• beroepskleding en hygiënisch werken
• gastenruimten gebruiksklaar maken
• opdekken en indekken van de restauranttafels
• glaswerk, bestek en serviesgoed
• werkvoorraad controleren en aanvullen
• apparatuur klaarmaken voor gebruik.

Nulmeting

Nulmeting hoofdstuk 1

Door het invullen van een nulmeting wordt duidelijk wat je al van het onderwerp van dit hoofdstuk
beheerst. De nulmeting is ook digitaal beschikbaar. Deze kun je uitprinten of digitaal invullen en
opslaan.
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Bewaar de nulmeting goed. Aan het einde van dit hoofdstuk heb je de nulmeting weer nodig.

EvaluatieNulmetingLeerdoelNr.

NeeJaNeeJa

Je kent de functie en de voordelen van bedrijfskleding.1.

Je hebt brede kennis van bedrijfsvoorschriften en andere
relevante richtlijnen en/of voorschriften op het gebied
van veiligheid, kwaliteit, hygiëne, milieu en
arbeidsomstandigheden.

2.

Je kunt beschrijven wat er met mastiek en mise-en-place
bedoeld wordt.

3.

Je kunt voorbereidende werkzaamheden opsommen.4.

Je hebt brede kennis van bedrijfsvoorschriften en andere
relevante richtlijnen en/of voorschriften op het gebied
van veiligheid, kwaliteit, hygiëne, milieu en
arbeidsomstandigheden.

5.

Je verricht voorbereidende werkzaamheden met
inachtneming van relevante (bedrijfs)voorschriften en
-richtlijnen op het gebied van veiligheid, hygiëne, milieu
en arbo.

6.

Je past bij de voorbereidende werkzaamheden
vakkennis toe.

7.

Je zet bij de voorbereidende werkzaamheden de
benodigde materialen en middelen efficiënt en
kostenbewust in.

8.

Je controleert de tafelzetting en bepaalt of de
sfeerbepalers in orde zijn.

9.

Je weet wat er met (werk)voorraad wordt bedoeld.10.

Je kunt de werkvoorraad controleren en als het nodig
is, bijvullen.

11.

Je kunt goederen volgens de geldende
bedrijfsvoorschriften op het gebied van veiligheid,
hygiëne, milieu en arbo beheren.

12.

Je kunt op de werkvloer onjuistheden signaleren als het
gaat om de (werk)voorraden.

13.

Je doet voorstellen voor het aanpassen van de
(werk)voorraad.

14.

Je maakt benodigde apparatuur bedrijfsklaar.15.

Je zet bij de voorbereidende werkzaamheden de
benodigde materialen en middelen efficiënt en
kostenbewust in.

16.
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EvaluatieNulmetingLeerdoelNr.

NeeJaNeeJa

Je stelt volgens de geldende bedrijfsvoorschriften op
het gebied van veiligheid, hygiëne, milieu, arbo,
werkinstructies op.

17.

Je kent het belang van onderhoud en
onderhoudscontracten met betrekking tot apparatuur.

18.

Je kunt de meest gangbare apparatuur in het restaurant
bedienen.

19.

1.1 Beroepskleding en hygiënisch werken

Kleding maken de man. Hiermee bedoelen we dat kleding belangrijk is. Helemaal in de bedrijfstak
Horeca. Je kent ze wel, de uniformen die je in allerlei beroepen tegenkomt. Ook in de horeca
kennen we beroepskleding. In dit hoofdstuk ga je leren welke functies bedrijfskleding heeft en
wat allemaal tot de beroepsuitrusting van de medewerker in de bediening behoort.

Leerdoelen:
- Je kent de functie en de voordelen van bedrijfskleding.
- Je hebt brede kennis van bedrijfsvoorschriften en andere relevante richtlijnen en/of voorschriften

op het gebied van veiligheid, kwaliteit, hygiëne, milieu en arbeidsomstandigheden.
- Je kunt beschrijven wat er met mastiek en mise-en-place bedoeld wordt.
- Je kunt voorbereidende werkzaamheden opsommen.
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Opdracht 1: Beroepskleding

Bestudeer paragraaf 1.2 ‘Beroepskleding en beroepsuitrusting’.

a. Noteer het verschil tussen beroepskleding en bedrijfskleding.

b. Noteer minstens vijf functies/voordelen van beroepskleding en zet ze in een voor jou logische
volgorde van belangrijkheid.

c. Wanneer spreken we over functionele beroepskleding?

d. Beroepskleding heeft een aantal functies. Maak in de tabel hierna de juiste combinaties door
de goede functie in te vullen. Je kunt kiezen uit de functies die je hebt genoemd in vraag 2. Je
mag een functie maar één keer gebruiken.

Functie van beroepskledingOmschrijving

Onder je overhemd of blouse draag je een
T-shirt of hemd.

Je ziet er goed uit en in de kleding die je
draagt pas je in de bedrijfsformule.

Soms kun je aan je kleding zien welke
verantwoordelijkheden je hebt in het bedrijf.

In de keuken draag je stevige schoenen met
een flink profiel in de zool.

De gasten kunnen aan je kleding zien dat je
bij het personeel hoort.

e. Binnen de schoolpraktijk of op je werk heb jij vast ook te maken met beroepskleding. Omschrijf
hoe jouw beroepskleding eruitziet.
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f. Er zijn veel verschillende soorten beroepskleding. Belangrijk is dat het past bij de bedrijfsformule
van het horecabedrijf. Zoek in vakbladen, op internet of via andere media zo veel mogelijk
verschillende soorten beroepskleding voor horecabedrijven. Vermeld per uitvoering voor welk
type bedrijf jij het geschikt zou vinden.

g. De stropdas is meestal een onderdeel van de beroepskleding van de mannelijke medewerker
in de bediening. In het theorieboek staan afbeeldingen van de vier meest gebruikte knopen.
Zoek op internet naar films van deze vier knopen en oefen tot je de knopen kunt maken. Overleg
in de groep welke knoop jullie gaan gebruiken tijdens de praktijklessen in het restaurant.

Opdracht 2: Voordelen bedrijfskleding voor de medewerkers

Bestudeer van paragraaf 1.2 ‘Beroepskleding en beroepsuitrusting’, de tekst ‘Voordelen van bedrijfskleding
voor de medewerkers’.

a. Noteer de twee voordelen voor de medewerker in de bediening van het dragen van
bedrijfskleding.

1.

2.

b. Noteer wat het voordeel is als de Belastingdienst de bedrijfskleding als werkkleding ziet.

c. Onderzoek waar de bedrijfskleding aan moet voldoen, zodat de Belastingdienst de bedrijfskleding
als werkkleding ziet.

Opdracht 3: Beroepsuitrusting

Bestudeer van paragraaf 1.2 ‘Beroepskleding en beroepsuitrusting’, de tekst ‘Beroepsuitrusting’.
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a. De medewerker in de bediening gebruikt verschillende attributen tijdens zijn werk. Dit noemen
we de standaardberoepsuitrusting. Noteer minstens zes attributen die tot de
standaardberoepsuitrusting kunnen horen van een medewerker in de bediening. Noteer ook
de aandachtspunten en de functie per attribuut.

FunctieAandachtpuntenAttribuut

1

2

3

4

5

6

7

b. In bepaalde horecabedrijven dragen de medewerkers in de bediening een zogenoemd heupschort.
Noteer in eigen woorden de functie van een heupschort en in welk type horecabedrijf je ze
tegenkomt. Gebruik in ieder geval de woorden: efficiënt en attributen.
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Opdracht 4: Hygiënisch werken

Bestudeer paragraaf 2.1 ‘Hygiënisch werken’.

Hygiëne is voor mensen die met eten en drinken werken erg belangrijk. Er zijn een aantal
verschillende vormen van hygiëne.

a. Noteer welke vier vormen van hygiëne worden onderscheiden.

1.

2.

3.

4.

b. Geef voor elke vorm van hygiëne een voorbeeld waaruit blijkt dat je je hebt gehouden aan de
hygiëneregels.

1.

2.

3.

4.

c. Op het gebied van persoonlijke hygiëne en lichaamsverzorging zijn er zes punten die extra
aandacht verdienen. Een van die punten zijn je handen. Waarom is extra aandacht voor je
handen zo van belang in de functie van de medewerker in de bediening?

d. Waarom is het niet verstandig als medewerker in de bediening veel parfum of aftershave te
gebruiken?

e. Maak een instructie op A4-formaat waarop je de zes punten die betrekking hebben op de
lichaamsverzorging behandelt.

1.2 Gastenruimten gebruiksklaar maken

Voordat de gasten het horecabedrijf binnenkomen, moet er eerst het een en ander voorbereid
worden. Dit wordt ‘mastiek maken’ genoemd. Mastiek maken houdt alle voorbereidende
werkzaamheden in waar geen gasten bij aanwezig zijn. Het doel van die voorbereidende
werkzaamheden is dat de gasten zich welkom voelen bij binnenkomst. Dit hoofdstuk gaat over
mastiek maken.
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Leerdoelen:
- Je hebt brede kennis van bedrijfsvoorschriften en andere relevante richtlijnen en/of voorschriften

op het gebied van veiligheid, kwaliteit, hygiëne, milieu en arbeidsomstandigheden.
- Je verricht voorbereidende werkzaamheden met inachtneming van relevante (bedrijfs)voorschriften

en -richtlijnen op het gebied van veiligheid, hygiëne, milieu en arbo.
- Je past bij de voorbereidende werkzaamheden vakkennis toe.
- Je zet bij de voorbereidende werkzaamheden de benodigde materialen en middelen efficiënt en

kostenbewust in.

Opdracht 5: Mastiek en mise-en-place

Bestudeer van hoofdstuk 4 ‘Werkzaamheden van de medewerker in de bediening’ de Inleiding.
Bestudeer paragraaf 4.1 ‘Voorbereidende werkzaamheden’.

Voorbereidende werkzaamheden kun je indelen in mastiekwerkzaamheden en
mise-en-placewerkzaamheden.
a. Heb je de begrippen ‘mastiek’ en ‘mise-en-place’ al eens eerder gehoord? Zo ja, waar en in welk

verband?
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b. Leg in je eigen woorden de begrippen ‘mastiek’ en ‘mise-en-place’ uit. Weet je niet wat deze
begrippen betekenen, zoek ze dan op in de tekst.

Mastiekwerkzaamheden: 

Mise-en-placewerkzaamheden: 

c. Alle voorbereidende werkzaamheden samen, mastiek en mise-en-place noem je de ‘totale
mise-en-place’. Soms lopen mastiek- en mise-en-placewerkzaamheden in elkaar over. Bedenk
een activiteit in je praktijkbedrijf waarbij deze werkzaamheden in elkaar overlopen.

d. Het uitvoeren van mise-en-placewerkzaamheden is in elk bedrijf verschillend. Welke factoren
veroorzaken deze verschillen? Noem minimaal vier verschillende factoren.

e. Wat wil je beslist gaan leren met betrekking tot deze begrippen? Formuleer hieronder minimaal
één eigen leerdoel met betrekking tot het begrip ‘mastiek’ én één eigen leerdoel met betrekking
tot het begrip ‘mise-en-place’.

Opdracht 6: Mastiek maken

In je praktijkbedrijf is er ongetwijfeld een lijst met werkzaamheden die elke dag gedaan moeten
worden. Of misschien heb je een lijst met dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse taken. Dit soort
lijsten noem je mastiek- en mise-en-placelijsten.
a. Onderzoek of er binnen je bedrijf gebruikgemaakt wordt van een lijst met

mastiekwerkzaamheden. Zo ja, voeg daarvan een kopie toe aan je portfolio. Zo nee, maak een
eigen lijst. Benoem daarin alle mastiekwerkzaamheden die binnen het bedrijf worden uitgevoerd.

b. Zorg ervoor dat je alle mastiekwerkzaamheden van je lijst kunt uitvoeren. Hiervoor heb je
misschien wel instructies of voorbeelden nodig. Vraag aan je praktijkbegeleider of hij de
werkzaamheden voordoet. Als je een activiteit op de lijst zelfstandig uit kunt voeren, mag je
dit af laten tekenen op de lijst in je portfolio.
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Een restaurant is klaar voor de ontvangst van gasten.

Opdracht 7: Belang van goede mise-en-place

Bestudeer van paragraaf 4.1 ‘Voorbereidende werkzaamheden’, de tekst ‘Mise-en-place maken’.

Een goede mise-en-place is belangrijk voor gasten, het bedrijf en de medewerkers. Noteer
voorbeelden waaruit blijkt dat een goede mise-en-place in het belang is van de drie genoemde
groepen.
Gasten:

Bedrijf:

Medewerkers:

Opdracht 8: Gastenruimten en werkruimten

Bestudeer paragraaf 4.2 ‘Het inrichten van gastenruimten’.

In een horecabedrijf kom je veel verschillende ruimten tegen. De ruimten kunnen allemaal anders
zijn ingericht en een verschillende functie hebben. Je kunt ruimten in het horecabedrijf verdelen
in werkruimten en gastenruimten.

17

Voorbereidende werkzaamheden



a. Noteer het verschil tussen werkruimten en gastenruimtes.

b. Benoem alle gastenruimten en werkruimten die er in je praktijkbedrijf zijn en noteer wat de
functie van deze ruimten is. Een voorbeeld is al ingevuld.

FunctieWerk- of gastenruimteRuimte

Ruimte waar de gasten
verblijven om te eten of te
drinken

GastenruimteRestaurant

Opdracht 9: Plattegrond

Weblink Floorplanner
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Plattegrond restaurant.

Teken een plattegrond van de ruimten waar jij als medewerker in de bediening de werkzaamheden
uitvoert. Geef de ingang, de ramen en de plaats van de keuken aan op de tekening. Natuurlijk mag
je ook andere zaken die in de ruimten staan intekenen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het
bovenstaande programma Floorplanner of van Microsoft Office Visio.
Als de basis vastligt, teken je ook de tafels en stoelen. Daarnaast moet ook de plaats van overige
zaken, waaronder de kassa en de bar, duidelijk zijn.
Als je tekening klaar is, sla je hem op. Je kunt je tekening natuurlijk ook op papier uitwerken.
Overleg dit met je docent. Bedenk wel dat je de plattegrond bij een van de volgende opdrachten
ook nog nodig hebt.

Opdracht 10: Routing

Bestudeer van paragraaf 4.2 ‘Het inrichten van gastenruimten’, de tekst ’Routing restaurant’.

De indeling van de ruimten is meestal bewust gekozen. Er is in elk geval rekening gehouden met
de routing van gasten en personeel.
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a. Noteer wat er wordt bedoeld met het begrip ‘routing’.

b. Teken op de plattegrond op pagina 19 de routing van de gasten en het personeel in jouw
praktijkbedrijf. Gebruik voor de routing van de gasten een andere kleur dan voor de routing
van het personeel.

c. Soms heb je in het restaurant grote tafels nodig voor een groep gasten. Hiervoor kun je
bijvoorbeeld tafels aan elkaar schuiven. Wat is het maximale aantal gasten dat in je praktijkbedrijf
aan één tafel kan zitten? Leg uit hoe dat georganiseerd wordt.

Opdracht 11: Tafels

Bestudeer van paragraaf 4.2 ‘Het inrichten van gastenruimten’, de tekst ‘Restauranttafels’.

Tafels zijn er in veel afmetingen en vormen. Bij de aanschaf ervan is rekening gehouden met de
bedrijfsformule. Ook in je praktijkbedrijf zijn vast verschillende tafels in gebruik.
a. Onderzoek wat de normale hoogte van een tafel is. Hierbij kun je gebruikmaken van internet.

Meet vervolgens de hoogte van de tafels in het restaurant van je praktijkbedrijf en noteer het
eventuele verschil.

b. De meest voorkomende tafelvormen zijn: vierkant, rechthoekig, ovaal of rond. Iedere vorm
heeft voor- en nadelen. Zo ook ronde tafels. Noteer zo veel mogelijk voordelen en nadelen van
ronde tafels.
Voordelen:

Nadelen:

Opdracht 12: Restaurantstoelen

Bestudeer van paragraaf 4.2 ‘Het inrichten van gastenruimten’, de tekst ‘Restaurantstoelen en de opstelling
van stoelen’.

20




