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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 andere soort bron op de methodesite, doe je het volgende:
1. Ga naar www.tendens-tr.nl.
2. Klik op 'Studentenmateriaal'.
3. Kies voor 'Toerisme en recreatie basis' en 'Werkboeken'.
4. Filter vervolgens bij 'Boek' op 'Backoffice hotel' om alleen de materialen bij dit werkboek te zien.
5. 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

Je gaat backofficetaken leren uitvoeren in een hotel. Het gaat dan meestal om taken die de
frontofficemedewerker uitvoert, maar waarbij je geen direct contact met de gast hebt. Beter gezegd:
geen direct contact nodig hebt. Want veel werkzaamheden die tot de backofficetaken behoren,
doe je in een hotel aan de frontofficebalie. Daar staat namelijk jouw computer met het
reserveringssysteem. Daar voer je gegevens in, controleer je gegevens en print je facturen uit.

In de frontoffice van een hotel voer je ook backofficewerkzaamheden uit.

Maar er zijn ook andere taken, zoals de voorraad bijhouden van wat je in de frontofficeshop
verkoopt of informatie verzamelen en verwerken. Backofficetaken zijn boeiend, en hoewel je
daarbij geen direct contact hebt met je gast, ben je wel constant bezig met de gasttevredenheid.
Alles moet tenslotte kloppen!

Leereenheden
Je leert wat er precies bij komt kijken als je backofficewerkzaamheden bij een hotel uitvoert. Je
doet dat aan de hand van de volgende leereenheden, gepresenteerd in hoofdstukken:
1. Voorraadbeheer en informatie verzamelen
2. Administratie en aftersales.

Koppeling kwalificatiedossier Travel, Leisure & Hospitality
Dit werkboek behandelt kerntaak 2 van het basisdeel Medewerker travel, leisure & hospitality:
Voert administratieve processen uit. Hierin staan de volgende 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.
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