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Inloggen op de methodesite
Voor in dit boek vind je de licentie voor de methodesite van Tendens Toerisme & Recreatie:
www.tendens-tr.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 licentie.edu-actief.nl (let op: geen www).
• Op deze pagina staan vier lege vakken. Vul hier de licentiecode in. De licentie bestaat uit 4

maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig.
• Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website.

Met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord kun je inloggen op de methodesite
www.tendens-tr.nl.

Werken met www.tendens-tr.nl
Wanneer je wordt verwezen naar een video of een andere soort bron op de methodesite, doe je het
volgende:
• Ga naar www.tendens-tr.nl.
• Klik op ‘Studentenmateriaal’.
• Kies voor ‘Toerisme en recreatie basis’ en ‘Werkboeken’.
• Filter vervolgens bij ‘Boek’ op ‘Backoffice reisbranche’ 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.
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Aan de slag

Over dit werkboek

Backofficetaken in de reisbranche, dat zijn taken die je buiten het zicht van de klant uitvoert. Soms
heb je bij die taken ook geen rechtstreeks contact met de klant. Veel van die werkzaamheden
hebben te maken met het traject dat een reservering doorloopt vanaf het moment van reserveren:
het controleren van de factuur, het volgen van opties, aanvragen en betalingen, het aanpassen
van een reservering door een wijziging of (deel)annulering. Je werkt daarbij met rapportages uit
het reserveringssysteem, of met agenderingen.

Komen er reisgidsen van een touroperator binnen bij het reisbureau, dan voorzie je deze van de
contactgegevens van het reisbureau. De klant weet je zo altijd te bereiken.

Ook het klaarmaken van de reisbescheiden hoort tot de backofficetaken, net als het verzamelen
van (andere) informatie voor klanten en frontofficetaken. Je leert daarom waar je informatie kunt
vinden en hoe je die informatie kunt verwerken. Een ander belangrijk onderwerp is het bijhouden
van voorraden, zowel de fysieke voorraad als de digitale voorraad van kamers en vervoersbewijzen.
Dat alles doe je om het proces rond een reservering te optimaliseren, waardoor de klanttevredenheid
toeneemt.

Leereenheden
Je leert wat er precies bij komt kijken als je backofficewerkzaamheden in de reisbranche uitvoert.
Je doet dat aan de hand van de volgende leereenheden, gepresenteerd in hoofdstukken:
1. Voorraad
2. Informatie verzamelen en verwerken
3. Werken met administratieve systemen
4. Aftersales.
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Koppeling kwalificatiedossier Travel, Leisure & Hospitality
Dit werkboek behandelt kerntaak 2 van het basisdeel medewerker Travel, Leisure & Hospitality:
Voert administratieve processen uit. Hierin staan deze werkzaamheden centraal:
• Houdt de voorraad bij
• Verzamelt en verwerkt informatie
• Houdt financiële administratie bij en handelt transacties af
• Houdt de administratie bij
• Doet voorstellen voor aftersales of aanpassing van de dienstverlening.

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 medewerker Travel, Leisure & Hospitality zijn de volgende houdingskenmerken belangrijk:

KlantgerichtCreatiefDienstverlenend

KwaliteitsgerichtOplossingsgerichtProactief

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 Backoffice in toerisme en recreatie
• Theorieboek Communicatie in toerisme en recreatie | online & offline
• Theorieboek Producten en diensten voor toerisme en recreatie
• Methodesite www.tendens-tr.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.tendens-tr.nl
Hier lees je of je een formulier, weblink, opdracht of andere soort bron bij de opdracht kunt gebruiken
en welke dit is.

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