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TAAK 1
KENNISMAKENMET HET BEROEP GASTHEER/-VROUW

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. maak je een online prikbord.

In deze taak leer je:
1. wat een gastheer/-vrouw doet
2. over welke kennis en vaardigheden je moet beschikken als gastheer/-vrouw
3. wat je moet kennen en kunnen om een gastheer/-vrouw te worden.

Opdracht 2 Het beroep gastheer/-vrouw
Indeze taakmaak jekennismethetberoepgastheer/-vrouw.Alsgastheer/-vrouwben jehet visitekaartje
vanhetbedrijf. Jewerktmetgastendie in eenhorecabedrijf komen.Daarbij vind jehet leukomdiensten
aan de gasten te verlenen.

Bekijk Film Praktijkleren gastheer/- vrouw.
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In de film zie je dat je verschillende eigenschappenmoet hebben als gastheer/-vrouw.
Welke eigenschappen zie je?

1.

2.

3.

4.

5.

Opdracht 3 Kennis, vaardigheden en houding
a. Welke kennis, vaardigheden en beroepshouding heb je volgens jou nodig om als gastheer/-vrouw

in een restaurant te werken? Leg je antwoord uit.

b. Elk beroep heeft voor- en nadelen. Daar heb je vast weleens over nagedacht. Wat vind jij de voor-
en nadelen van het werken als gastheer/-vrouw in de horeca?

Opdracht 4 Het beroep
OpenWebsite Gastheer/-vrouw.

a. Op de website staat veel informatie over het beroep als gastheer/-vrouw. Bekijk de informatie.
b. Hoe ziet het beroep gastheer/-vrouw eruit?

c. Waar kun je werken als gastheer/-vrouw?

d. Wat zijn de belangrijkste taken van een gastheer/-vrouw?

1.

2.

3.

4.

5.
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e. Wat leer je op school binnen het profiel gastheer/-vrouw?

f. Als gastheer/-vrouwmoet je geen9-5-mentaliteit hebben. Leg in eigenwoordenuitwat dit betekent
en ook waarom dit in de horeca niet gewenst is.

Opdracht 5 Gastvrij
Lees 'Gastvrij' van Tekstbron 1 Kennismakenmet de horeca.

Een gastheer/gastvrouwmoet gastvrij zijn. Leg uit wat het woord gastvrij betekent.
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4



Opdracht 6 Een aangenaam verblijf
Gasten komen naar een café of restaurant om te genieten van een drankje of een maaltijd. Als
medewerker bediening zorg jij ervoor dat de gasten een aangenaam verblijf hebben. Je bent gastvrij
en je zorgt voor een perfecte service.

Bekijk Film Een aangenaam verblijf. Let op de houding van de medewerker bediening.

Een gastgerichte houding van de medewerker bediening is de basis voor een aangenaam verblijf.
a. Wat viel jou op in deze film?

b. Zou jij als gast wat drinken in dit café? Zo ja, waaromwel? Zo nee, waarom niet?

c. Is de medewerker bediening in de film gastgericht? Leg je antwoord uit.

d. Wat zou jij anders doen dan demedewerker in de film?

e. Wat hoort volgens jou bij gastgericht zijn?
correct serveren
snel werken
vriendelijk zijn
dienblad goed vasthouden
tijd nemen voor de gast
oog hebben voor de gast

f. Wat hoort volgens jou bij vakbekwaam zijn als gastheer/-vrouw?
correct serveren
snel werken
vriendelijk zijn
dienblad goed vasthouden
tijd nemen voor de gast
oog hebben voor de gast
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Als gastheer/-vrouwmoet je commercieel vaardig zijn en moet je om kunnen gaanmet gasten.
g. Wat is volgens jou commercieel vaardig zijn?

h. Ben jij commercieel vaardig? Waaruit blijkt dat jij wel of niet commercieel vaardig bent?

Opdracht 7 Een zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Een gastheer/-vrouw voert in een restaurant alle voorkomendewerkzaamheden uit. Het bedienen van
gasten is de hoofdtaak met als doel de gasten een aangenaam verblijf te bezorgen.

Bekijk Film Zelfstandig werkend gastheer.

a. In de film zie je Simone. Simone werkt in het restaurant van een hotel. Wat vindt Simone het leukst
aan haar werk?
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b. Hoe lang wordt er elke dag gewerkt in het restaurant van het hotel?
Van 9.00 uur tot 12.00 uur
Van 9.00 tot 17.00 uur
Van 12.00 tot 17.00
Van 9.00 uur totdat het werk klaar is

Opdracht 8 Prikbord maken
Bekijk Stappenplan Online prikbord maken.

a. Maak een online prikbord over de taken van een gastheer/-vrouw. Op vijf memobriefjes van de
collage zie je een gastheer/-vrouw een taak uitvoeren. Noteer onder elke memo welke taak de
gastheer/-vrouw uitvoert. Zet erbij of die taak je leuk of niet leuk lijkt. Leg ook uit waarom.

b. Overleg met je docent of (en hoe/waar) je de collage opslaat en naar je docent e-mailt.
c. Beoordeel je werk en laat je docent je werk beoordelen. Vraag om tops en tips.

Opmijn prikbord staan vijf memobriefjes met op elke afbeelding een andere taak die
de gastheer/-vrouw uitvoert.

Bij elke afbeelding heb ik genoteerd welke taak de gastheer/-vrouw uitvoert.

Bij elke afbeelding heb ik aangegeven of de taak me leuk of niet leuk lijkt.

Bij elke afbeelding heb ik uitgelegd waarom de taak me wel of niet leuk lijkt.
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