
Voorstellen doen voor de
samenstelling van de menu- en
drankenkaart

Werkboek

Serienummer:

Licentie:

Voor het activeren van deze licentie kijk je op
de volgende pagina.

Te activeren tot:



Inloggen op methodesite
Voor in dit boek vind je de licentie voor de methodesite van Tendens Bediening:
www.tendensbediening.nl. Op deze methodesite vind je video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks
en bronnen voor opdrachten.

Beschrijving inlogproces
Als je voor het eerst wilt inloggen op de methodesite, moet je eerst de licentie activeren. Deze
licentie vind je voor in het boek. De licentie is 24 maanden geldig vanaf het moment waarop je
deze hebt geactiveerd.

Hoe moet je de licentie activeren?
• Open je browser en ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
• Hier vind je een video over hoe je je licentie kunt activeren. Bekijk deze.
• Volg de stappen om je licentie te activeren.
• Met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord kun je vervolgens inloggen op de

methodesite www.tendensbediening.nl.

Werken met www.tendensbediening.nl
Wanneer je wordt verwezen naar een video of een andere soort bron op de methodesite, doe je het
volgende:
• Ga naar www.tendensbediening.nl.
• Klik op 'Inloggen student'.
• Kies de opleiding 'Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw'.
• Klik op het omslag van 'Voorstellen doen voor de samenstelling van de menu- en drankenkaart' en

vervolgens op 'Editie 2018' om alleen de materialen bij dit werkboek te zien.
• Wil je de selectie verder verfijnen, dan kun je dit doen door te filteren op hoofdstuk of bronsoort.



Colofon
Uitgeverij: Edu’Actief b.v.
0522-235235
info@edu-actief.nl
www.edu-actief.nl

Auteur: Jeroen ter Wal
Eindredactie: Martin Steenhouwer
Omslagfoto: Bilderberg
Foto’s: Bilderberg

Titel: Voorstellen doen voor de samenstelling van de menu- en drankenkaart
ISBN: 978 90 3722 943 1

© Edu’Actief b.v. 2018

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op
grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te
voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n)
uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden
tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen.
Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot
de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan
met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief, te vinden op
www.edu-actief.nl.



Inhoud

5Aan de slag
5Over dit werkboek
7Werken met Tendens Bediening

8Verzamelen van informatie1.
8Oriëntatieopdracht1.1

10Nulmeting en planning1.2
10Verzamelen van informatie1.3
21In het nieuws1.4
21Eindopdracht1.5
22Evaluatie en reflectie1.6

23Voorstellen doen voor de menukaart2.
24Oriëntatieopdracht2.1
25Nulmeting en planning2.2
25Voorstellen doen voor de menukaart2.3
38In het nieuws2.4
38Eindopdracht2.5
39Evaluatie en reflectie2.6



Aan de slag

Over dit werkboek

De menukaart, bijna ieder restaurant heeft er één. Sommige restaurants voeren jaren dezelfde
kaart, andere restaurants wijzigen hun menukaart geregeld. De redenen zijn divers: omdat het
horecabedrijf iedere maand een nieuwe kaart heeft, omdat er een nieuw seizoen aanbreekt, omdat
het bedrijf beter wil aansluiten bij de wensen van gasten of omdat een bepaald gerecht niet
rendabel is. Bij het opstellen of wijzigen van de menu- of drankenkaart gebruikt je kennis over
menuleer en menuopbouw. Je gebruikt deze kennis om drank-, wijn- en spijscombinaties samen
te stellen.

Er zijn ook ondernemers die nog een stapje verder gaan: daar eet je gewoon wat de pot schaft!

Als bedrijf wil je aansluiten bij de wensen van de gast.

Leereenheid
Je leert om informatie te verzamelen en voorstellen te doen voor (wijzigingen in) de dranken-,
wijn- en/of menukaart. Je doet dat aan de hand van deze leereenheden:
1. Verzamelen van informatie
2. Voorstellen doen voor de menukaart.

Koppeling kwalificatiedossier
Dit werkboek behandelt de kerntaak Doet voorstellen voor de samenstelling van de menu- en
drankenkaart. Hierin staan deze werkprocessen centraal:
1. Verzamelt informatie
2. Doet voorstellen voor de menukaart.
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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 werkt.

Voor de Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw zijn deze houdingskenmerken belangrijk:

GastgerichtCreatiefDienstverlenend

KwaliteitsgerichtOplossingsgerichtInnoverend

ProfessioneelFlexibelCommercieel

RepresentatiefSamenwerkendCommunicatief

GeïnteresseerdResultaatgerichtSociaal

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
• Theorieboek Bediening deel 3
• 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.

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 formulier, weblink, opdracht of andere soort bron bij de opdracht gebruikt en welke
dit is.

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

Hoe sluit je de leereenheid en het werkboek af?
Alle kennis, vaardigheden en houdingsaspecten leer je door het maken en uitvoeren van de
opdrachten. Uiteindelijk moet je ook in staat zijn tot het bestellen en beheren van de voorraad.

Om een leereenheid af te ronden moet je:
• alle door de docent opgegeven verwerkingsopdrachten hebben gemaakt
• alle door de docent opgegeven praktijkopdrachten hebben gemaakt
• je vaktermenlijst hebben bijgewerkt
• de theorietoets voldoende hebben afgesloten
• de eindopdracht voldoende hebben afgesloten
• 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 praktijkbedrijf om aan de opdrachten

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

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

Werken met Tendens Bediening

Tendens Bediening bestaat uit werkboeken en theorieboeken.

Elk werkboek bestaat uit één of meerdere leereenheden. Een 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 toets en een praktijkopdracht
• evaluatie en reflectie.

Wil je een uitgebreide uitleg over de verschillende onderdelen en hoe je hiermee werkt? Bestudeer dan
het naslagwerk ‘Werken met Tendens Bediening’.
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1. Verzamelen van informatie
In je dagelijkse werk gebruik je je eigen ervaringen en signalen en suggesties van gasten ten aanzien
van de menu- en drankenkaart. Je verzamelt informatie over dranken en gerechten die op de
menukaart staan, maar ook over smaakprofielen en opbouw van menu's. Je houdt rekening met
wensen van gasten en maakt regelmatig een inschatting van hun tevredenheid.

Kennis van dranken is nodig om een goed advies te geven.

Inhoud van deze leereenheid
Oriëntatieopdracht | Nulmeting en planning | Verzamelen van informatie | In het nieuws |
Eindopdracht | Evaluatie en reflectie

Leerdoelen
In de opdrachten van deze leereenheid werk je aan leerdoelen over het verzamelen van informatie.

Leerdoelen Verzamelen van informatie

1.1 Oriëntatieopdracht

Opdracht 1: Eigen ervaring

Geef in de tabel hierna door middel van een kruisje aan:
• welke werkzaamheden voorkomen in je praktijkbedrijf
• welke werkzaamheden jij als gastheer uitvoert
• wie de werkzaamheden uitvoert als jij dit niet mag doen.
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Wie doet dit wel?Doe ik wel of
niet?

Komt voor in mijn
praktijkbedrijf

Werkzaamheden

Het aanpassen van de
menu- en wijnkaart

Het berekenen van de
verkoopprijs

Het volgen van trends met
betrekking tot de menu- en
drankenkaart

Het bezoeken van beurzen
en demonstraties om te
zien wat trends zijn

Het ontwikkelen van
nieuwe recepturen voor
dranken en spijzen

Het inspelen op
voedingstrends

Het geven van een
smaakomschrijving bij de
gerechten

Het maken van
menuvoorstellen voor de
gasten

Het maken van
wijnvoorstellen voor de
gasten

Het samenstellen van het
drankenassortiment

Het adviseren en verkopen
van wijnen passend bij de
gerechten

Het toepassen van
menu-engineering

9

Verzamelen van informatie



1.2 Nulmeting en planning

Opdracht 2: Nulmeting

Nulmeting- en evaluatieformulier Verzamelen van informatie

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 3: Planning

Planningsformulier Verzamelen van informatie

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 Verzamelen van informatie

‘Stilstand is achteruitgang’ is een spreuk die je vaak hoort in de horeca. Als een horecabedrijf niet
inspeelt op de veranderingen en trends die gaande zijn, zal de gast het bedrijf minder vaak
bezoeken; er is immers niets nieuws te beleven. Als een horecabedrijf creatief en innovatief is zullen
gasten dit waarderen. Het bedrijf blijft voor hen interessant en weet zich te onderscheiden. Je gaat
nu kijken wat trends zijn binnen de horeca en hoe je daarop kunt inspelen in je praktijkbedrijf.

Je verzamelt informatie over de gerechten die op de menukaart staan.
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Leerdoelen
- Je kunt de verwachtingen en wensen van de gasten inschatten en daarop inspelen.
- Je kunt een smaakomschrijving geven van wijnen en gerechten.
- Je kunt de werkwijze voor menu-engineering benoemen.
- Je kunt de hedendaagse menuleer en menuopbouw beschrijven.
- Je definieert eigen ervaringen, en signalen en suggesties van gasten over het assortiment van de

menu- en drankenkaart.
- Je verzamelt verkoopinformatie over afzonderlijke gerechten en menu’s die op de menukaart taan.
- Je stelt smaakprofielen op van de gerechten en menu’s.
- Je kunt de universele smaakfactoren toepassen.
- Je richt je op de behoeften en verwachtingen van de gast bij het verzamelen van relevante informatie.

Opdracht 4: Gastenverwachtingen peilen

Bediening deel 3
Bestudeer paragraaf 4.1 Informatie verzamelen | Gasten.

Iedere gast heeft een bepaalde verwachting als hij een horecazaak binnenkomt. Dit kan gebaseerd
zijn op eerdere ervaringen of ervaringen van bekenden. Wanneer de gast binnenkomt ga je peilen
wat zijn verwachtingen zijn. Tijdens het verblijf van de gast probeer je aan deze verwachtingen te
voldoen. In de volgende opdracht ga je dit uitwerken.

a. Samen met een studiegenoot ontwikkel je drie rollenspellen die gebaseerd zijn op je
praktijkbedrijf.

Voor het rollenspel heb je de volgende onderdelen nodig die jullie eerst gaan ontwikkelen:
• scenario voor de gast (wie de gast is, wat het tijdstip is, wat de gelegenheid is, of de gast

speciale wensen heeft)
• scenario van het bedrijf (wat voor soort bedrijf het is)
• menukaart van het bedrijf (dit mag je meenemen van het praktijkbedrijf)
• een aanbeveling die je buiten de kaart om voor kunt stellen aan de gast, afgestemd op het

seizoen.

Werk de rollenspellen uit op een apart formulier en laat deze zien aan je docent voordat je
deze in je portfolio stopt.

b. Oefen het rollenspel. Het rollenspel speelt zich af in de ontvangstfase en moet de volgende
onderdelen bevatten:
• ontvangen van de gasten
• controleren van reservering en placeren van gasten
• serveren van aperitief en overhandigen van de menukaart
• aanbevelingen doen buiten de kaart om
• inspelen op de wensen van de gast.

Opdracht 5: Streekproducten nader bekeken

In de horeca zie je steeds vaker streekproducten op het menu staan.
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a. Noem drie streekproducten die de laatste tijd in jouw eigen regio zijn ontwikkeld of op de
markt zijn gekomen.

1.

2.

3.

b. Werk ieder streekproduct uit op een apart formulier. Benoem de volgende aspecten:
• soort product
• uiterlijke kenmerken
• smaak- en geurkenmerken
• verkrijgbaarheid
• toepasbaarheid.

c. Benoem waarom de producten wel of niet op de menukaart staan bij je praktijkbedrijf.

Opdracht 6: Trots op Nederland

Weblink Erkend streekproduct
Weblink Nederlandse streekproducten

Iedere streek of provincie heeft wel één of meerdere specialiteiten waar ze trots op is.

De kaart van Nederland met alle provincies.
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a. Noem per provincie twee specialiteiten waar de betreffende provincie om bekend staat.

Specialiteit 2Specialiteit 1Provincie

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

Limburg

Noord-Brabant

Zeeland

Zuid-Holland

Utrecht

Noord-Holland

Flevoland

b. Welke streekproducten staan er in je praktijkbedrijf op de kaart?

Opdracht 7: Less is more

De trend 'less is more' vertaalt zich naar de menu’s op de kaart: het aantal gerechten op een menu-
en wijnkaart is de afgelopen jaren flink afgenomen.

a. Noem een voordeel van deze ontwikkeling voor de gast.

b. Noem een nadeel van deze ontwikkeling voor de gast.
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c. Onderzoek wat nog meer opvallende veranderingen zijn als het gaat om de menu- en
drankenkaart. Noem drie trends.

1.

2.

3.

Opdracht 8: Wat wil de gast?

Weblink Enquête maken

Om in te kunnen spelen op de wensen van de gast moet je weten wat de gast wil. De gast komt
in meerdere horecabedrijven en ziet daardoor ook veel trends. Hier kan een horecabedrijf gebruik
van maken. Je kunt de gast gebruiken bij het hedendaags houden van het assortiment.

a. Samen met een studiegenoot ontwikkel je een korte enquête over het assortiment van de menu-
en drankenkaart van je praktijkbedrijf. Je wilt van de gasten weten waar behoefte aan is bij
het praktijkbedrijf. Het invullen mag maximaal 2 minuten kosten. Laat de enquête door een
docent controleren voordat je deze toevoegt aan je portfolio.

b. Laat de enquête invullen door minimaal 25 en maximaal 50 gasten en verwerk de gegevens.
Bekijk de uitkomst van de enquête. Welke suggesties kunnen worden toegepast in je
praktijkbedrijf?

Bediening deel 1
Bestudeer paragraaf 2.5 Commerciële vaardigheden | De kostprijs.

Opdracht 9: Menu-engineering

Bediening deel 1
Bestudeer paragraaf 6.5 Menukaarten | Menu-engineering.

Schema Menu-engineering

a. Wat wordt bedoeld met de stelling: ‘Met menu-engineering haal je meer rendement uit je
menukaart.’
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