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Aan de slag

Over dit werkboek

De werkzaamheden van een zelfstandig werkend 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.
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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.

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 zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw zijn de volgende houdingskenmerken belangrijk:

KwaliteitsgerichtSfeer creërendServicegericht

FlexibelSfeer bewakendDienstverlenend

Bereid tot extra inspanningCommercieelGastgericht

CoachendProfessioneelCommunicatief

LuisterendRepresentatiefFlexibel

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.
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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.

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 / 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 / neeToepassen van fifo

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. Leg in je eigen woorden uit wat het verschil is tussen mastiek- en mise-en-placewerkzaamheden.

b. Welke werkzaamheden vallen onder mastiek?

c. 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.

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.
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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.

Leerdoelen
- Je kent verschillende opdektechnieken.
- Je kunt materialen en producten voor mastiekwerkzaamheden benoemen.
- Je kent de procedure voor het klaarzetten van verschillende gastenruimten.
- Je kent verschillende tafelopstellingen en tafelvormen.
- Je kunt materialen en producten voor mastiekwerkzaamheden klaarleggen en bewerken.
- Je kunt de gastenruimte klaarzetten door verschillende tafelsettings toe te passen.
- Je kunt vlot en zorgvuldig verschillende mastiekwerkzaamheden uitvoeren.
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Opdracht 5: Gastenruimten en werkruimten

Bediening deel 1
Bestudeer paragraaf 3.3 Het inrichten van gastenruimten | Gastenruimten en werkruimten. 

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

a. Noteer wat het verschil is tussen deze twee soorten ruimten.

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

GastenruimteRestaurantVB

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Opdracht 6: Plattegrond

Bediening deel 1
Bestudeer paragraaf 3.3 Het inrichten van gastenruimten | Inrichting van het restaurant. 

Weblink Plattegrond maken
Stappenplan Plattegrond maken

a. Een tekening maakt vaak veel duidelijk. Teken een plattegrond van de ruimten waar jij als
gastheer de dagelijkse werkzaamheden uitvoert. Geef in ieder geval 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.
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Als de basis vastligt, teken je ook de tafels en stoelen. Daarnaast moet ook de plaats van overige
zaken, zoals de kassa, bar enzovoort, duidelijk zijn.

Als je tekening gereed is, sla of berg je hem op. Je kunt je tekening digitaal of op papier
uitwerken. Overleg dit met je docent.

b. Noteer wat er wordt bedoeld met het begrip ‘routing’.

De indeling van de ruimten is meestal bewust gekozen. Er is in ieder geval rekening gehouden met
de routing van gasten en personeel.

c. Teken op de plattegrond de routing van de gasten en het personeel. Gebruik voor de routing
van de gasten een andere kleur dan voor de routing van het personeel.

d. Wat valt je op?

Bediening deel 1
Bestudeer paragraaf 3.3 Het inrichten van gastenruimten | Restauranttafels.

Opdracht 7: Groepen ontvangen

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 8: Tafels opstellen in de praktijk

Je gaat oefenen met het klaarzetten van tafels. Dit doe je door eerst een tekening te maken aan
de hand van de hierna genoemde gegevens. Vervolgens geef je antwoord op de vragen.

Voor 56 personen is er een diner-dansant met een dessertbuffet. De gasten willen graag ronde
tafels voor acht personen. Gebruik als basis voor de tekening je eigen praktijkbedrijf. Als dit niet
mogelijk is bedenk je zelf een opstelling of gebruik je de opstelling van een bij jou bekend
restaurant.

Geef duidelijk aan wat waar staat. Termen die je niet kent zoek je op.
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a. Wat zijn kritieke punten waar je rekening mee moet houden tijdens de indeling van de tafels
en stoelen?

b. Welke mastiekwerkzaamheden moet je uitvoeren voordat je de ruimte gaat inrichten?

c. Waarop controleer je de tafels en stoelen?

d. Welke mastiekwerkzaamheden verricht je na het neerzetten van de tafels?

Opdracht 9: Tafels

Weblink Mindmap maken
Stappenplan Mindmap maken

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.

Verschillende tafelvormen.

Maak een mindmap. In de mindmap neem je in ieder geval de volgende items op:
• vorm en afmeting van de vorm
• hoeveel gasten er minimaal en maximaal aan de tafel kunnen plaatsnemen
• van welk materiaal het tafelblad is gemaakt
• hoeveel tafelpoten de tafel heeft.

Sla de mindmap op en voeg deze toe aan je portfolio.
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Opdracht 10: Tafels en stoelen

Een tafel kan verschillende vormen hebben. De meest voorkomende tafelvormen zijn vierkant,
rechthoekig, ovaal of rond. Iedere vorm heeft voor- en nadelen. Zo ook ronde tafels.

a. Noteer zo veel mogelijk voordelen van ronde tafels.

b. Noteer zo veel mogelijk nadelen van ronde tafels.

Niet alleen de keuze voor een tafel is belangrijk. De keuze voor stoelen is net zo van belang.

c. Wat heeft de verblijfsduur van de gast in een horecabedrijf te maken met de keuze van de
restaurantstoelen?

Opdracht 11: Tafelvormen analyseren

Deze opdracht voer je uit in een groep.

Er bestaan veel tafelvormen waar een bedrijf voor kan kiezen.

Verdeel de klas in drie of vier groepen. Iedere groep bereidt een presentatie voor van maximaal
tien minuten over een andere tafelvorm. Je kunt kiezen uit de tafelvormen:
• vierkant
• rechthoekig
• ovaal
• andere tafelvormen.

Zorg dat je presentatie beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto’s of tekeningen) bevat van de gekozen
tafelvorm. Niet alleen uit catalogi, maar ook daadwerkelijk in gebruik in horecabedrijven. Benoem
voor- en nadelen van de tafelvorm en beschrijf ook welk materiaal je er over het algemeen op
aantreft.

Tijdens de presentaties maak je aantekeningen. Bespreek met je klas de opdracht na. Wat valt op?
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