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THAS staat voor Tendens Horeca-ASsistent. Deze lesmethode bereidt je voor op het examen 
Horeca-assistent. 

THAS bestaat uit:
–  20 sets met Doe-kaarten - Doe-kaarten verwijzen naar praktijk- en theorieopdrachten.
–  een werkblok - Hierin lees je nu. In dit blok vind je allerlei invulopdrachten die bij je praktijk-

opdrachten passen.
–  een bronnenblok - Hierin vind je allerlei informatie. Achter in het bronnenblok vind je een 

 trefwoordenlijst met uitleg van vaktermen en moeilijke woorden.
–  
–  een portfolio - Hierin houd je bij wat je gedaan hebt. Je docent of leermeester heeft ook zo’n 

portfolio. Hij tekent het document af als je een goede prestatie hebt geleverd.

1.1  Hoe werk je met THAS?
De praktijk van de Horeca-assistent staat in alle opdrachten centraal. Je werkt vanaf een Doe-
kaart. Hierop vind je allerlei theorie- en praktijkopdrachten. In de volgende paragraaf leer je hoe 
je met een doe-kaart om moet gaan. Je voert opdrachten uit op school of bij je stagebedrijf. Op de 
Doe-kaart vind je iconen. Dit zijn plaatjes waaraan je kunt zien welke activiteit je moet uitvoeren.

 De doelen die je kunt halen. 

 
 Opdrachten maken in het werkblok.

 Aan het werk in de keuken of in het restaurant.

 Invullen van je ervaringen. 

 Beoordeling door jouw docent of leermeester.

In het werkblok kom je de volgende iconen tegen:

 Een stukje tekst lezen. 
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 Op de dvd ’t Plein of op www.thas.nu een film bekijken. 

 Zelftoets op ’t Plein of op www.thas.nu.

dvd ’t Plein/website www.thas.nu - Met  films, recepten, werkinstructies en een kennisspel.




