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Aan de slag

Over dit werkboek

In dit werkboek ga je ontdekken en leren welke kennis je in huis moet hebben om gasten goed te
informeren en adviseren over gastronomische zaken. Hoe kun je je gasten voorzien van een passend
advies bij hun vragen en/of wensen? En hoe kun je het vak van gastheer en het vak van verkoper
op natuurlijke wijze combineren?

Je leert wat de kenmerken van dranken en gerechten zijn, en je leert meer over de opbouw van
een menu, dieetwensen en allergieën. Ook ga je aan de slag met het adviseren en informeren van
gasten over een passende wijn-spijscombinatie.

Je leert hoe je gasten een passend advies kunt geven.

Leereenheden
Je leert wat er precies bij het werken als gastronoom komt kijken. Je doet dat aan de hand van
deze leereenheden:
1. Oriëntatie op gastronomie
2. Werken als professioneel gastronoom.

Koppeling kwalificatiedossier Bediening
Dit werkboek behandelt kerntaak 1 van het basisdeel Bediening Werkt in de bediening. Hiervan
staat het volgende werkproces centraal in dit werkboek:
• Adviseert gasten en neemt de bestelling 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.
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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 en 2
• 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.

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.
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Werken met Tendens Bediening

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

Elk werkboek bestaat uit leereenheden. Zo'n leereenheid heeft een vaste indeling:
• een inleiding met een overzicht van leerdoelen
• oriëntatieopdracht(en)
• een nulmeting
• een planning
• opdrachten met verwijzingen naar theorie en andere bronnen
• een opdracht ‘In het nieuws’
• een 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. Oriëntatie op gastronomie
Gastronomie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot gastheer. Maar wat is gastronomie
eigenlijk? Er zijn verschillende definities voor, van ‘de hogere kookkunst’ en ‘de betrekkingen tussen
voedsel en cultuur’ tot ‘de kunst van lekker eten en drinken’.

Veel mensen vinden het leuk zich te verdiepen in bijvoorbeeld wijnen of bepaalde kooktechnieken.
Gasten hebben dus vaak al aardig wat voorkennis en kunnen dan ook (kritische) vragen stellen.
Voor jou als gastheer betekent het dat je heel wat moet weten, om gasten goed te kunnen
informeren en adviseren. Daarom is het belangrijk je te verdiepen in de wondere wereld van de
gastronomie zodat je van alles leert over ingrediënten, kooktechnieken, smaakprofielen en
alcoholhoudende en alcoholvrije dranken.

Wat kun je de gast vertellen over het gerecht en de wijn die je serveert?

Je gaat kennismaken met de verschillende onderdelen van de gastronomie. Je besteedt aandacht
aan een aantal veelvoorkomende keukentechnieken die worden gebruikt om gerechten te bereiden.
Ook ga je je verdiepen in wijnwetgeving. Wist je bijvoorbeeld al dat je heel veel informatie over
een wijn kunt aflezen van het etiket? Niet iedereen drinkt wijn, dus ook andere dranken, alcoholvrije
en alcoholhoudende varianten, komen voorbij. Verder maak je kennis met de vijf basissmaken.

Tijdens het contact met de gasten over gastronomie kun je als gastheer de volgende processtappen
onderscheiden:
1. het informeren van gasten
2. het adviseren van gasten over dranken
3. het adviseren van gasten over gerechten
4. het opnemen van de bestelling.

Je oriënteert je vooral op het informeren en een klein beetje op het adviseren. Als je de basiskennis
goed beheerst, ga je in het volgende deel meer de diepte in en worden je adviesvaardigheden
verder aangescherpt en getoetst.
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Na het afronden van deze leereenheid heb je het volgende uitgevoerd:
• Je hebt een rollenspel over basiskooktechnieken uitgewerkt.
• Je hebt een reflectieverslag over het rollenspel basiskooktechnieken uitgewerkt.
• Je hebt wijnetiketten uitgewerkt.
• Je hebt een wijnlexicon uitgewerkt.

Inhoud van deze leereenheid
Oriëntatieopdrachten | Nulmeting en planning | Drankenkennis opdoen en overdragen | Weten
over eten | Alvast een slokje wijn | Vaktermenlijst | In het nieuws | Eindopdracht | Evaluatie en
reflectie

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

Leerdoelen Oriëntatie op gastronomie

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?

Komt voor
in mijn
praktijkbedrijf

Werkzaamheden

wel / nietja / neeBestellingen opnemen

wel / nietja / neeGasten informeren over de
alcoholhoudende dranken
bier en wijn

wel / nietja / neeGasten informeren over
sterk alcoholhoudende
dranken

wel / nietja / neeGasten informeren over
cocktails en mocktails

wel / nietja / neeGasten informeren over de
bereiding van gerechten

wel / nietja / neeGasten informeren over de
samenstelling van
gerechten

wel / nietja / neeGasten adviseren over hun
drankenkeuze
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Wie doet dit wel?Doe ik wel
of niet?

Komt voor
in mijn
praktijkbedrijf

Werkzaamheden

wel / nietja / neeGasten adviseren over
gerechten

wel / nietja / neeGasten informeren over de
gerechtenopbouw van een
menu

wel / nietja / neeGasten wijzen op de
specialiteiten van de dag

Opdracht 2: Waar sta jij?

Beantwoord de volgende vragen zo eerlijk mogelijk:

a. Voor welke gerechten mogen mensen jou ’s nachts wakker maken?

b. Wat lust je beslist niet?

c. Zijn er ingrediënten die je niet eet vanwege religieuze of principiële redenen? Zo ja, welke
ingrediënten zijn dat en waarom eet je deze niet??

d. Wat is je favoriete drank?

e. Welke drank(en) lust je niet?

f. Welke alcoholhoudende dranken nuttig je weleens?

1.2 Nulmeting en planning

Opdracht 3: Nulmeting

Nulmeting- en evaluatieformulier Oriëntatie op gastronomie

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

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 Drankenkennis opdoen en overdragen

Je kunt gasten pas informeren als je bepaalde kennis hebt opgedaan, zodat je die weer door kunt
geven. Wat helpt, is als je veel interesse hebt voor het onderwerp waar het over gaat. In dit geval
is dat gastronomie, alles wat met eten en drinken te maken heeft.

Mensen hebben met elkaar gemeen, dat ze elke dag met eten en drinken te maken hebben, jij
ook.

Je verdiept je in de dranken die je serveert.

Leerdoelen
- Je kunt de kenmerken opsommen van alcoholvrije dranken.
- Je kunt de kenmerken opsommen van zwak alcoholhoudende dranken.
- Je kunt een wijnetiket lezen.
- Je kunt de kenmerken opsommen van sterk alcoholhoudende dranken.
- Je weet hoe een cocktail wordt samengesteld.
- Je kunt de kenmerken van gerechten benoemen.
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Opdracht 5: Met smaak

Video Ruiken en proeven

Artikel Smaakpapillen

Bekijk de video.

a. Welke basissmaken zijn er?

b. Wat moet je doen om ‘smaak’ te krijgen?

In Nederland hebben we een heuse smaakprofessor. Dat is Peter Klosse. Hij heeft veel onderzoek
gedaan naar ruiken en proeven en heeft ervoor gezorgd dat je ‘smaak’ ook objectief kunnen
beschrijven. Dat is prettig, want met alleen maar ‘lekker’ en ‘vies’ kom je niet veel verder.

Lees het artikel over smaakpapillen op de tong en bekijk de afbeelding.

Smaken proef je op je tong.

c. Omschrijf de plek van de basissmaken waar ze volgens jou thuishoren.

d. Welke smaak is op de afbeelding vergeten?

Opdracht 6: Wat heb je in huis?

Bediening deel 2
Bestudeer paragraaf 6.2 Alcoholvrije dranken.

Weblink Online prikbord maken
Stappenplan Online prikbord maken
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a. Maak foto’s van de dranken die bij jou thuis in de koelkast staan. Maak ook foto’s van de andere
dranken die je in huis kunt vinden. Denk daarbij aan een kelder, een drankenkast, een
voorraadkast en keukenkastjes. Sommige dranken zijn al kant-en-klaar, andere moeten nog
bereid worden. Beperk je tot de dranken die geen alcohol bevatten.

b. Verwerk je foto’s op een prikbord of in een collage. Noteer bij elke drank wat een belangrijk
kenmerk is van de drank. Voeg tevens toe tot welke soort de drank behoort. Zo kun je bij een
zuiveldrank aangeven dat de basis ‘melk’ is. Denk ook aan kenmerken als koolzuur, een
uitgesproken smaak, kleur of geur.

c. Welke drie warme dranken vragen een bereiding?

1.

2.

3.

Opdracht 7: Een heel assortiment

Op de afbeelding zie je een aantal dranken.

Verschillende dranken met dezelfde soortnaam.

a. Wat zijn de overeenkomsten tussen deze dranken?

b. Wat zijn de verschillen binnen deze drankengroep?

Opdracht 8: Zwak alcoholhoudende dranken

Bediening deel 2
Bestudeer paragraaf 6.3 Zwak alcoholhoudende dranken.

Ga in je praktijkbedrijf op zoek naar bieren, wijnen en versterkte wijnen.

a. Geef in de volgende schema’s twee biersoorten, twee wijnen en één versterkte wijn weer.
Probeer de gevraagde informatie te achterhalen met behulp van je praktijkbegeleider, theorie,
docent en medestudenten.
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Voorbeeld

Grolsch pilsNaam

5%Alcoholpercentage

NederlandLand van herkomst

GoudgeelKleur

Als dorstlesser, in de kroeg of als aperitiefWanneer drinken

Bier 1

Naam

Alcoholpercentage

Land van herkomst

Kleur

Wanneer drinken

Bier 2

Naam

Alcoholpercentage

Land van herkomst

Kleur

Wanneer drinken

Wijn 1

Naam

Alcoholpercentage

Land van herkomst

Kleur

Wanneer drinken

Wijn 2

Naam

Alcoholpercentage

Land van herkomst

Kleur

Wanneer drinken

Versterkte wijn

Naam

Alcoholpercentage

Land van herkomst

Kleur

Wanneer drinken
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De volgende vraag voer je in een groep uit.

b. Vergelijk en overleg met minimaal twee medestudenten de ingevulde informatie. In de schema’s
hierna geef je nog één bier, één wijn en één versterkte wijn weer die je hebt geleerd van een
medestudent.

Bier

Naam

Alcoholpercentage

Land van herkomst

Kleur

Wanneer drinken

Wijn

Naam

Alcoholpercentage

Land van herkomst

Kleur

Wanneer drinken

Versterkte wijn

Naam

Alcoholpercentage

Land van herkomst

Kleur

Wanneer drinken

Opdracht 9: De smaken herkennen

Zet een kruisje in het smaakvak dat hoort bij de genoemde drank.

Het kan heel goed zijn dat je bepaalde dranken zelf nog nooit gedronken hebt. Vraag het dan na bij
bijvoorbeeld je ouders, een collega of je docent.

BitterZoutZuurZoetProduct

Tonic

Karnemelk

Amaretto

Limoncello

Koffie

Pils

Cointreau
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