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Inleiding
Aan de slag
Jouw werk als kok bestaat uit verschillende beroepssituaties. Je bereidt gerechten en maakt ze
gereed om door te geven Daar heb je kennis, vaardigheden, taal en communicatie bij nodig. Juist
taal en communicatie zijn niet altijd gebonden aan één beroepssituatie. Je hebt er in veel
verschillende situaties mee te maken. Daarom behandelen we deze onderdelen in dit werkboek.
Je kunt in overleg met je docent bepalen welk onderdeel van communicatie of commerciële
vaardigheden je op welk moment moet doen.

Een belangrijk onderdeel van algemene beroepsvaardigheden is commerciële vaardigheden. Je
hebt er als kok niets aan als je heel goed kunt koken, maar je gerechten niet goed kunt verkopen.
Daarom gaan we in dit onderdeel in op het verkopen en adviseren.
Ook communicatie valt onder de algemene beroepsvaardigheden. Communiceren doe je de hele
dag. Je communiceert met de bediening wanneer de gerechten gereed zijn om door te geven en
over de service die aan de gasten moet worden geleverd. Ook bespreek je de kenmerken van de
gerechten, zodat de bediening goed over de gerechten is geïnformeerd.
Gasten kunnen op een positieve of negatieve manier reageren op hun bezoek in het horecabedrijf.
De positieve reacties hoor je natuurlijk het liefst, maar je kunt ook een negatieve reactie krijgen
van een gast. Hoe ga je hiermee om? Dat bespreken we nu eerst.

In dit werkboek komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Verkopen en adviseren
• Omgaan met klachten
• Communiceren met collega’s en gasten
• Voeren van formele gesprekken.

Wat heb je nodig bij dit werkboek?
• theorieboek Resiba deel 1 en 2
• methodesite www.tendenskeuken.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. We leggen hierna uit wat ze betekenen.

Theorieboek
Hier lees je in welk theorieboek en in welke paragraaf je de informatie vindt om de opdracht(en) hierna
te maken.

Bron op www.tendenskeuken.nl
Hier lees je of je een formulier, weblink, opdracht of ander soort bron bij de opdracht gebruikt en welke
dit is.

Film op www.tendenskeuken.nl
Hier lees je welke film je bekijkt om de opdracht te maken.
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Werken met www.tendenskeuken.nl
Wanneer je wordt verwezen naar een film of ander soort bron op de methodesite, doe je het volgende:
1. Ga naar www.tendenskeuken.nl.
2. Klik op Studentenmateriaal.
3. Kies voor ‘Algemene beroepsvaardigheden’.

Hoe sluit je dit werkboek af?
De prestaties die je levert in dit werkboek, resulteren in ieder geval in de twee onderdelen hierna.

Theorie
• Je hebt alle opdrachten uit dit werkboek gemaakt.
• Je hebt de eindopdracht uitgevoerd.
• Je hebt de vaktermenlijst bijgewerkt.

Praktijk
• Praktijkopdracht Een zakelijk telefoongesprek.
• Je hebt een reflectieverslag uitgewerkt.

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 leerbedrijf om aan de opdrachten

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

doen en bij wie je eventueel hulp kunt vragen. Stem dit af met je docent.

0.1 Oriëntatie

Opdracht 1: Eigen ervaring

Als kok in een horecabedrijf moet je communiceren met verschillende mensen, zoals je collega’s
en je leidinggevende, de gasten en de leveranciers.
Hoe gaat dat in jouw leerbedrijf? Met wie heb je te maken als kok? Waarover praat je en wat is
het doel van de gesprekken? Schrijf je antwoorden op in de tabel hierna.

Wat is het doel van het
gesprek?

Waarover praat je?Met wie praat je?

Collega’s/leidinggevende

Gasten

Leveranciers
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0.2 Nulmeting
Om voor jezelf op een rij te zetten wat je al weet en beheerst, ga je een aantal vragen
beantwoorden. Met de uitslag kun je een planning maken voor dit werkboek. Belangrijk is daarbij
dat je elke vraag in deze nulmeting beantwoordt. Om een beeld te krijgen van wat je hebt geleerd,
vul je tijdens de eindopdracht van dit werkboek de kolom Evaluatie in.

EvaluatieNulmetingLeerdoelNr.

NeeJaNeeJa

Je kunt het doel van een horecaondernemer
benoemen.

1.

Je kunt beschrijven wat het begrip commercieel
vaardig inhoudt.

2.

Je kunt het verloop van een verkoopgesprek
beschrijven.

3.

Je kunt gasten en collega’s informeren over de
allergenenwetgeving.

4.

Je kent de rol van de kok bij het afhandelen van
klachten.

5.

Je kunt mogelijke oorzaken van klachten benoemen.6.

Je kunt beschrijven hoe je een klacht afhandelt.7.

je kunt laten zien hoe je als kok kunt reageren op
klachten van gasten.

8.

Je kunt beoordelen of een klacht van een gast terecht
is.

9.

Je kunt de verschillende communicatiemiddelen
binnen een horecabedrijf beschrijven.

10.

Je kunt beschrijven hoe de communicatielijnen lopen
binnen een horecabedrijf.

11.

Je kunt de mogelijkheden van social media in het
contact met gasten beschrijven.

12.

Je kunt de regels voor het voeren van een zakelijk
telefoongesprek beschrijven.

13.

Je kunt laten zien hoe er in het leerbedrijf wordt
gecommuniceerd met collega’s en gasten.

14.

Je kunt een zakelijk telefoongesprek voeren.15.

Je kunt de verschillen tussen een werkoverleg,
functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek
benoemen.

16.

Je kunt het doel benoemen van een werkoverleg,
functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek.

17.

Je kunt verschillende competenties omschrijven.18.

Je kunt voor jezelf een functioneringsformulier
invullen.

19.
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0.3 Planning
Door het maken van een planning, houd je controle over je werkzaamheden. Daarom maak je een
planning voor dit werkboek. Dat doe je voor zowel de praktijk als voor de theorie (workshops,
hoorcolleges, enzovoort). Geef in je planning aan wanneer je wat gaat uitvoeren, hoeveel tijd je
eraan denkt te besteden en wanneer je iets wilt afhebben.

Wanneer
Is het klaar?

Waar
School, thuis,
BPV?

Werkelijke
tijd

Geplande
tijd

Wat

Inleiding

Plannen

Opdrachten

TheorieEindtoets

Praktijk

Evaluatie

Reflectie

Controleer samen met je docent of je een realistische planning hebt gemaakt en wat de planning
van je docent is.
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1. Commerciële vaardigheden: verkopen
en adviseren

Commerciële vaardigheden heb je nodig bij alle werkzaamheden die je verricht.
Dat is de basis voor het voortbestaan van elk bedrijf, en dus voor je eigen werkgelegenheid.
Daarvoor moet je commercieel kunnen denken en handelen. Vooral in de horeca moet dat bij alle
werkzaamheden die je verricht vanzelfsprekend zijn of worden. Als je dit goed kunt, maak je
winst. Een commerciële instelling krijg je door het verwerven van commerciële kennis en
vaardigheden. Meer daarover leer je als je de opdrachten hierna maakt.

Leerdoelen:
- Je kunt het doel van een horecaondernemer benoemen.
- Je kunt beschrijven wat het begrip commercieel vaardig inhoudt.
- Je kunt het verloop van een verkoopgesprek beschrijven.
- Je kunt gasten en collega’s informeren over de allergenenwetgeving.

Horecabedrijven zijn commercieel ingesteld.

Verkopen en adviseren zijn werkzaamheden waarbij commerciële vaardigheden een belangrijke
rol spelen. Dit is vooral een taak van het bedienend personeel, maar ook voor jou als (toekomstig)
kok is het belangrijk om te weten wat commercieel vaardig inhoudt.
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