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Aan de slag

Over dit werkboek

De werkzaamheden van een gastheer/-vrouw zijn erg divers. Dit betekent dat de taken die je
uitvoert erg verschillend van aard zijn.

De mastiek- en mise-en-placewerkzaamheden die je als gastheer/-vrouw verricht, worden verdeeld
in drie fasen:
1. voorbereidende werkzaamheden
2. bewaken van de voorraad
3. afrondende werkzaamheden.

Hieraan kun je zien dat je een groot deel van je werkzaamheden verricht buiten het zicht van de
gast.

Je gaat aan de slag met mastiek- en mise-en-placewerkzaamheden.

Leereenheden
Je leert wat er precies bij mastiek- en mise-en-placewerkzaamheden komt kijken. Je doet dat aan
de hand van deze leereenheden:
1. Voorbereidende werkzaamheden
2. Bewaken van de voorraad
3. Opruimen en schoonmaken.

Koppeling kwalificatiedossier Bediening
Dit werkboek behandelt van het basisdeel Bediening een deel van kerntaak 1 Werkt in de bediening,
en kerntaak 2 Bewaakt de voorraad.

Van kerntaak 1 Werkt in de bediening staan de volgende werkprocessen centraal in dit werkboek:
• Voert voorbereidende werkzaamheden uit
• Voert afrondende werkzaamheden uit.

5

Aan de slag



Van kerntaak 2 Bewaakt de voorraad staan de volgende werkprocessen centraal in dit werkboek:
• Controleert de voorraad
• Ontvangt en controleert de bestelling
• Pakt de bestelling uit en slaat deze op.

Beroepshouding
De leerdoelen in de nulmeting hebben te maken met kennis en vaardigheden. 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 professional bent.

Voor de gastheer/gastvrouw zijn de volgende houdingskenmerken belangrijk:

Sfeer creërend en bewakendFlexibelServicegericht

Bereid tot extra inzet bij piekdrukteCommercieelGastgericht

Let op deze gevraagde beroepshouding bij het maken van de opdrachten. Het kan een onderwerp
zijn in je voortgangsgesprek.

Wat heb je nodig bij dit werkboek?
• Theorieboek Bediening deel 1
• Methodesite www.tendensbediening.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 in dit werkboek:

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.tendensbediening.nl
Hier lees je of je een tekstbron, formulier, weblink, opdracht of een ander soort bron bij de opdracht
kunt gebruiken en welke dit is.

Video op www.tendensbediening.nl
Hier lees je welke video je kunt bekijken om de opdracht te maken.

Hoe sluit je een leereenheid af?
Alle kennis, vaardigheden en houdingsaspecten leer je door het maken en uitvoeren van de
opdrachten. Uiteindelijk moet je ook daadwerkelijk kunnen meewerken in de keuken.

Om de leereenheid af te ronden, moet je:
• alle door de docent opgegeven verwerkingsopdrachten hebben gemaakt
• alle door de docent opgegeven praktijkopdrachten hebben gemaakt
• de theorietoets voldoende hebben afgesloten
• de eindopdracht voldoende hebben afgesloten
• de vaktermenlijst hebben bijgewerkt
• het uitgewerkte reflectieverslag hebben ingeleverd.
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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 (stage)bedrijf om aan de opdrachten

te voldoen.
• Maak goede afspraken met je praktijkbegeleider of docent.
• Maak een goede planning (een goed stappenplan/een goede afsprakenlijst) waarin staat wanneer

je wát gaat doen en bij wie je eventueel hulp kunt vragen. Stem dit af met je docent of
praktijkbegeleider.

• Je kunt gebruikmaken van je theorie, de methodesite of andere informatiebronnen, voor het
opzoeken van informatie en het uitwerken van opdrachten.

Werken met Tendens Bediening

Tendens Bediening bestaat uit werkboeken en theorieboeken. In een werkboek staat altijd een
toekomstige werkomgeving centraal.

Elk werkboek bestaat uit één of meer leereenheden. Zo'n leereenheid heeft een vaste indeling:
• inleiding met een overzicht van leerdoelen
• oriëntatieopdracht(en)
• nulmeting
• planning
• opdrachten met verwijzingen naar theorie en andere bronnen
• opdracht ‘In het nieuws’
• eindopdracht bestaande uit een online toets en een praktijkopdracht
• evaluatie en reflectie.

Wil je een uitgebreide uitleg over de verschillende onderdelen en hoe je hiermee werkt? Bestudeer dan
de handleiding ‘Werken met Tendens Bediening’.
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1. Voorbereidende werkzaamheden
In dit onderdeel ga je ontdekken en leren wat er allemaal moet gebeuren om een bedrijf gereed
te maken voor de ontvangst van gasten. Als gastheer houd je je ook bezig met het beheren van
apparatuur. Daarbij leef je de voorschriften van het bedrijf na. 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. Je zult zien dat er best veel moet gebeuren
voordat de gasten verwelkomd kunnen worden.

Tijdens het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden kun je de volgende fasen of
processtappen onderscheiden:
• gebruiksklaar maken van gastenruimten
• reinigen van glaswerk, bestek en serviesgoed
• controleren en aanvullen van de werkvoorraad
• klaarleggen en bewerken van materialen en producten
• opstarten van de kassa.

Je zorgt ervoor dat de thee bijgevuld is, zodat de gast voldoende keuze heeft.

Inhoud van deze leereenheid
Oriëntatieopdrachten | Nulmeting en planning | Gastenruimten gebruiksklaar maken | Glaswerk,
bestek en serviesgoed reinigen | Werkvoorraad controleren en aanvullen | Materialen en producten
klaarleggen en bewerken | Kassa opstarten | Vaktermenlijst | In het nieuws | Eindopdracht | Evaluatie
en reflectie

Leerdoelen
In de opdrachten van deze leereenheid werk je aan leerdoelen over voorbereidende werkzaamheden.

Leerdoelen Voorbereidende werkzaamheden
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1.1 Oriëntatieopdrachten

Opdracht 1: Eigen ervaring

Geef in de tabel hierna aan:
• welke werkzaamheden voorkomen in je praktijkbedrijf
• welke werkzaamheden jij als gastheer uitvoert
• wie de werkzaamheden uitvoert als jij het niet mag doen.

Wie doet dit wel?Doe ik wel
of niet?

In mijn
praktijkbedrijf

Werkzaamheden

wel / nietja / neeGebruiksklaar maken van
gastenruimten

wel / nietja / neeAanpassen van gastenruimten

wel / nietja / neeOpdekken van tafels

wel / nietja / neeControleren van gastenruimten

wel / nietja / neeVoorraden controleren op
basis van een voorraadlijst

wel / nietja / neeVoorraden aanvullen op
basis van een voorraadlijst

wel / nietja / neePoleren van glaswerk, bestek
en serviesgoed

wel / nietja / neeOnderhouden van vaste
tafelattributen en menage

wel / nietja / neeMelden aan leidinggevende dat
de ijzeren voorraad een kritisch
minimum heeft bereikt

wel / nietja / neeOnderhoud aan materialen
constateren en melden aan
leidinggevende

wel / nietja / neeKassasysteem opstarten

wel / nietja / neeMelden van afwijkingen aan
de kassa aan leidinggevende
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Opdracht 2: Mastiek en mise-en-place

Video Voorbereidende werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden kun je indelen in mastiekwerkzaamheden en
mise-en-placewerkzaamheden. Bekijk de video.

a. Heb je de begrippen ‘mastiek’ en ‘mise-en-place’ al eens eerder gehoord? Zo ja, waar en in welk
verband?

b. Leg in je eigen woorden de begrippen ‘mastiek’ en ‘mise-en-place’ uit. Weet je niet wat deze
begrippen betekenen? Bekijk dan de video Voorbereidende werkzaamheden.

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

d. Het uitvoeren van mise-en-placewerkzaamheden is in ieder bedrijf verschillend. Door welke
factoren worden deze verschillen veroorzaakt? Noem vier verschillende factoren.

1.

2.

3.

4.

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

Opdracht 3: Nulmeting

Nulmeting- en evaluatieformulier Voorbereidende werkzaamheden

Noteer de leerdoelen die je al beheerst in de kolom ‘Nulmeting’. Overleg met je docent of je
opdrachten kunt overslaan.

Bewaar het ingevulde nulmeting- en evaluatieformulier goed. Aan het eind van de leereenheid
heb je dit bij de opdracht ‘Evaluatie’ weer nodig.

Opdracht 4: Planning

Planningsformulier Voorbereidende werkzaamheden

Noteer de opdrachten die je moet maken op het planningsformulier. Stem je planning af met je
docent. Houd tijdens de periode waarin je met de opdrachten bezig bent de planning bij.

1.3 Gastenruimten gebruiksklaar maken

Misschien heb je er nog niet veel bij stilgestaan; maar voor de gasten binnenkomen, moet er eerst
het een en ander voorbereid worden. Dit wordt ‘mastiek maken’ genoemd. Mastiek maken houdt
in: alle voorbereidende werkzaamheden uitvoeren, waar geen gasten bij aanwezig zijn. Al die
voorbereidende werkzaamheden hebben één doel: dat de gasten zich welkom voelen bij
binnenkomst. Vergelijk het met naar een verjaardag gaan; jij vindt het dan ook fijn als de stoelen
klaarstaan, de kaarsjes branden en de slingers hangen.

Ook het terras is klaar voor de ontvangst van gasten.

11

Voorbereidende werkzaamheden


