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Thema 6

Werkzaamheden gericht
op voeding



Inleiding

Het thema begint met een cursus over werkzaamheden gericht op voeding. Lees
deze tekst goed door en maak de bijbehorende opdrachten. In verschillende
hoofdstukken gaan we in op het bedienen van klanten, het bereiden van dranken
en eenvoudige gerechten, hygiënisch werken met voeding, serveren, afrekenen en
afruimen.

Daarna ga je zelf aan de slag. Je gaat eerst in een rollenspel de bestelling opnemen
van een warm en koud drankje en een eenvoudig gerecht, die ga je vervolgens
klaarmaken en serveren, om vervolgens af te rekenen en af te ruimen. Aan de hand
van oefeningen en protocollen bereid je je hier zo goed mogelijk op voor en laat
je tijdens een demonstratie aan je docent zien hoe goed je dit beheerst.

Als laatste ga je een project uitvoeren. Je kiest een casus waarvoor jullie de
opdrachten gaan uitvoeren. Het eindresultaat bestaat uit een checklist voor het
ontvangen van gasten, het opnemen van de bestelling, het klaarmaken van dranken
en gerechten, het serveren daarvan, het afrekenen en het afruimen.

Aan het eind van dit thema ga je terugkijken op wat je in dit thema hebt geleerd
en ga je evalueren hoe de opdrachten en oefeningen zijn verlopen.

Leerdoelen
• Je hebt basiskennis van het bedienen van klanten.
• Je hebt basiskennis van het bereiden van dranken en eenvoudige gerechten.
• Je hebt basiskennis van hygiëne/HACCP.
• Je hebt basiskennis van serveren, afrekenen van bestellingen en afruimen.
• Je kunt de wensen en verwachtingen van een of meerdere klanten achterhalen

en deze bestelling doorgeven.
• Je kunt methodisch de benodigde producten, materialen en middelen voor

het bereiden van een drankje verzamelen.
• Je kunt methodisch de benodigde producten, materialen en middelen voor

het bereiden van een eenvoudig gerecht verzamelen.
• Je kunt eenvoudige koude en warme dranken voor klanten bereiden.
• Je kunt een eenvoudig gerecht voor klanten bereiden.
• Je kunt een bestelling aan een of meerdere klanten serveren, afrekenen en

afruimen.

Wijze van beoordelen

Dit thema bestaat uit verschillende onderdelen. Je wordt beoordeeld op alle
onderdelen. In het onderdeel cursus wordt je beoordeeld op de gemaakte
opdrachten en de toets. Maar je wordt ook beoordeeld op je deelname in de les.
Bij het onderdeel training moet je een demonstratie uitvoeren waarop je wordt
beoordeeld.
Bij het project word je beoordeeld op het product dat je oplevert en op de
samenwerking tijdens het project.

6

Thema 6 – Werkzaamheden gericht op voeding



Oriëntatie

Wat eet jij?Opdracht 1

a. Wat eten jullie thuis? Schrijf een ontbijt, een lunch en een warme maaltijd op.
Ontbijt

Lunch

Warme maaltijd

b. Vergelijk wat jij thuis eet met het dagelijkse eten dat een klasgenoot heeft
opgeschreven. Eten jullie anders? Zo ja, hoe komt dat?

Voedsel wereldwijd

Hoe is het wereldwijd met voeding gesteld?

Opdracht 2

a. Welke landen hebben een tekort aan voedsel?

b. Welke landen hebben eigenlijk te veel voedsel?

Buitenshuis eten

Waar kun je buitenshuis voedsel eten? Schrijf drie voorbeelden op.

Opdracht 3
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1.

2.

3.

Wat vind jij?

Wat vind jij belangrijk als het om werken met voeding gaat? Waar moet iemand
die met voeding werkt volgens jou op letten?

Opdracht 4

Wel en niet doen

Wat moet je volgens jou vooral niet doen als je gasten ontvangt en wat juist wel?
Hoe behandel jij jouw gasten?

Opdracht 5

Wel doen:

Niet doen:
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Planning

Je gaat nu een planning voor dit thema maken waarbij je zoveel mogelijk rekening
houdt met je sterke kanten en je ontwikkelpunten die je in de nulmeting beter
hebt leren kennen.
a. Lees eerst het thema globaal door. Wat komt er aan de orde? Denk aan het

aantal opdrachten, de hoeveelheid theorie, de moeilijkheidsgraad en de
hoeveelheid tijd die je verwacht ermee bezig te zijn. Is er groepswerk? Moet je
dingen organiseren? Wat moet je op school doen en wat kan ergens anders?

b. Bepaal vervolgens in overleg met je docent waar je het best kunt beginnen en
waar je extra aandacht aan gaat geven.

c. Vul daarvoor het planningsformulier helemaal in. Je kunt beter tijd overhouden
dan tekortkomen.

d. Noteer afspraken en data waarop je iets moet opleveren of doen in je agenda.

Planning thema 6 – Werkzaamheden gericht op voeding

Cursus – Werkzaamheden gericht op voeding

Plaats (school, bpv, thuis)Werkelijke tijdGeschatte tijdDatum

1. Klanten bedienen

Plaats (school, bpv, thuis)Werkelijke tijdGeschatte tijdDatum

2. Dranken en eenvoudige gerechten bereiden

Plaats (school, bpv, thuis)Werkelijke tijdGeschatte tijdDatum

3. Serveren, afrekenen en afruimen

Plaats (school, bpv, thuis)Werkelijke tijdGeschatte tijdDatum

Training – Bestelling opnemen, bereiden, serveren, afrekenen en opruimen

Plaats (school, bpv, thuis)Werkelijke tijdGeschatte tijdDatum

Project – Menukaarten voor bijzondere voeding

Plaats (school, bpv, thuis)Werkelijke tijdGeschatte tijdDatum

Eindevaluatie

Plaats (school, bpv, thuis)Werkelijke tijdGeschatte tijdDatum
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Cursus
Werkzaamheden gericht
op voeding

Inleiding 10
Taal 11

1. Klanten bedienen 12
1.1 Gastvrij en klantvriendelijk zijn en etiquette 12
1.2 Bijzondere voeding 14
1.3 Bestellingen doorgeven 17
1.4 Ervaringen uit de praktijk 19

2. Dranken en eenvoudige gerechten bereiden 21
2.1 Werken met een recept 21
2.2 Producten, materialen en apparatuur 24
2.3 Hygiënisch werken met voeding 32
2.4 Ervaringen uit de praktijk 36

3. Serveren, afrekenen en afruimen 38
3.1 Tafels opdekken 38
3.2 Gerechten serveren en afruimen 40
3.3 Dranken serveren 42
3.4 Afrekenen 43
3.5 Ergonomisch werken 45
3.6 Ervaringen uit de praktijk 48

Inleiding

In deze cursus lees en leer je over werkzaamheden gericht op voeding. Je leert waar
je op moet letten bij het bedienen van klanten. Je leert ook hoe je dranken en
eenvoudige gerechten bereidt. Verder leer je welke aandachtspunten er zijn als het
om hygiënisch werken met voeding gaat. En je leert hoe je moet serveren, afrekenen
en afruimen.

Leerdoelen
• Je hebt basiskennis van hygiëne/HACCP.
• Je hebt basiskennis van het bedienen van klanten.
• Je hebt basiskennis van het bereiden van dranken en eenvoudige gerechten.
• Je hebt basiskennis van serveren, afrekenen van bestellingen en afruimen.
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Taal

• Neem de theorie door en onderstreep de woorden die je niet kent.
• Noteer deze woorden in de woordenlijst en zet de betekenis erbij.
• Na afloop van de cursus neem je dit overzicht op in je taalportfolio.

Werkmodel Woordenlijst op http://dienstverlening.factor-e.nl/<
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1. Klanten bedienen

1.1 Gastvrij en klantvriendelijk zijn en etiquette

Als je klanten bedient, is het belangrijk dat je gastvrij en klantvriendelijk bent. Dat
houdt in dat je een dienstverlenende houding hebt: je staat altijd voor de klant
klaar. Verder ben je altijd beleefd en vriendelijk. Het houdt ook in dat je klanten
op de juiste manier aanspreekt. Je begroet de gasten als ze binnenkomen, waarbij
je gebruik maakt van de juiste aanspreekvorm. Je zegt niet ‘hallo’, maar
‘goedemorgen’, ‘goedemiddag’ en ‘goedenavond’. Datzelfde geldt trouwens als
klanten weggaan. Dan zeg je niet ‘hoi’ of ‘doei’, maar ‘tot ziens’. Je spreekt hen
aan met ‘meneer’ of ‘mevrouw’ en met ‘u’ in plaats van ‘je’. Verder zorg je er
natuurlijk voor dat je taalgebruik correct is.
Als de gasten eenmaal binnen zijn, vraag je wat je voor hen kunt doen. Je bent
steeds gericht op hun wensen en probeert zo veel mogelijk daaraan tegemoet te
komen.
Als je in een restaurant werkt, vraag je aan de gasten of ze gereserveerd hebben.
Je brengt hen naar hun tafel, vraagt of ze iets willen drinken en brengt de
menukaart. Ook als je met zorgvragers werkt, is het belangrijk dat je een
dienstverlenende houding hebt. Je richt je op hun wensen en behoeften.

Gastvrijheid in een restaurant.

Representatief
Het is ook belangrijk dat je er representatief uitziet, dat wil zeggen: geschikt om
het bedrijf te vertegenwoordigen. Daarbij zorg je ervoor dat je:
• schoon bent en fris ruikt
• verzorgde nagels hebt
• een verzorgd kapsel hebt
• kleding aanhebt die schoon en heel is
• bedrijfskleding draagt als dat gevraagd wordt
• make-up op hebt die bij je past en niet te sterk opvalt
• geen kauwgom in je mond hebt
• vriendelijk kijkt
• rechtop staat.
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Omgaan met klachten
Als klanten een klacht hebben, neem je die altijd serieus. Een klacht is een teken
dat een klant niet tevreden is. En een klant die niet tevreden is, komt niet meer
terug. Bovendien kan hij zijn negatieve ervaringen aan anderen doorvertellen en
krijgt het bedrijf daardoor minder klanten. Zie een klacht als een kans om iets goed
te maken en de naam van het bedrijf te verbeteren. Een terechte klacht is iets waar
je iets aan kunt doen, je hebt iets fout gedaan. Soms zijn klachten onterecht, maar
ook dan ga je er serieus op in. Je vertelt de klant dan dat er helaas niets aan gedaan
kan worden. Maar je laat wel merken dat je over de klacht nagedacht hebt.

De juiste houding

Wat zijn goede manieren om met een klant om te gaan?

Opdracht 1

een klant laten wachten omdat je het druk hebt
een klant begroeten met ‘hallo’
kauwgom kauwen tijdens het opnemen van de bestelling
aangeven dat je nog even bezig bent, maar dat je er zo aankomt
chagrijnig zijn omdat je gisteren laat naar bed bent gegaan
beleefd zijn tegen een onbeleefde klant
een klant aanspreken met ‘je’

Zijn de klachten terecht of onterecht? Kruis aan en motiveer je antwoord.

Want …OnterechtTerechtKlacht

Opdracht 2

Een klant klaagt dat zijn biefstuk
koud is. Nadat jij de biefstuk
geserveerd hebt, heeft hij nog vijf
minuten zitten bellen.

Een klant klaagt over lawaai. Aan
het tafeltje naast hem wordt druk
gepraat en gelachen.

Een klant klaagt over kou. De
verwarming is kapot.

Een klant klaagt over tocht. Hij zit
vlak bij het raam en het is een oud
pand.

Omgaan met klachten

Jullie gaan een rollenspel spelen. Lees eerst de situatie hieronder.

Opdracht 3

Een klant heeft een pittig kipgerecht besteld. Hij vindt het gerecht té pittig en wil
iets anders. Op de menukaart staat erbij dat het gerecht heet is.

a. Verdeel de rollen. Draai na afloop de rollen om.
b. Bedenk van tevoren of de klacht terecht is, hoe je ermee omgaat en of de klant

moet betalen voor een ander gerecht.
c. Bespreek samen hoe het ging.
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Lastige gastenOpdracht 4

Bekijk het filmpje over omgaan met lastige klanten op
http://dienstverlening.factor-e.nl/.

<

a. Uit welk onderdelen bestaat het contact maken met de gast?

b. Wat is het belang van oogcontact?

c. Waarom is het belangrijk dat je je voorstelt?

d. Waarom kun je de gast beter afzonderen?

e. Waarom is afstand houden belangrijk?

1.2 Bijzondere voeding

Het is belangrijk dat je de gerechten van de menukaart kent. Stel je eens voor dat
een gerecht een bijzondere naam heeft, die niets over het gerecht zegt. Dan wil
de klant graag weten wat voor soort gerecht het is en wat erin zit. Sommige klanten
hebben een dieet of andere bijzondere voedingswensen. Daarom is het goed dat
je op de hoogte bent van de meest voorkomende diëten en bijzondere voedingen.
Je kunt een klant dan adviseren over de vraag welke gerechten binnen zijn
voedingspatroon passen. Natuurlijk blijft de klant zelf verantwoordelijk voor zijn
keuze. Jij kunt hem advies geven, maar uiteindelijk beslist hij zelf wat hij eet. Dat
geldt natuurlijk niet voor (jonge) kinderen. Zij kunnen nog niet zelf beslissen wat
goed voor hen is en wat niet.

Diabetes
Diabetes is een ziekte waarbij het lichaam niet of onvoldoende insuline maakt.
Insuline is nodig om de bloedsuikerspiegel steeds constant te houden. Belangrijke
richtlijnen voor mensen met diabetes zijn:
• Eet minder vet en vooral minder verzadigd vet.

Verzadigd vet zit in dierlijke producten, zoals vet vlees, kaas, volle melkproducten
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en roomboter. Vetten die vloeibaar zijn, bevatten juist meer onverzadigd vet
en dat is beter.

• Eet liever koolhydraten die langzaam in het bloed opgenomen worden dan
koolhydraten die snel opgenomen worden.
‘Langzame’ koolhydraten zitten in volkorenbrood, zilvervliesrijst, volkorenpasta
en muesli. ‘Snelle’ koolhydraten zijn suikers in bijvoorbeeld snoep, gebak, toetjes
en frisdrank.

• Verdeel koolhydraten over de dag.

Energiebeperkt dieet
Een energiebeperkt dieet is bedoeld voor mensen die willen of moeten afvallen.
Zij moeten minder calorieën eten. Belangrijke richtlijnen zijn:
• Eet minder vet. Kies voor mager vlees, magere melkproducten of 30+-kaas. Eet

geen snacks of chips.
• Eet minder suiker. Drink geen frisdrank en wees voorzichtig met vruchtensap

kies voor koffie of thee zonder suiker of voor water. Eet geen snoep of gebak.
• Kies voor gezonde tussendoortjes.
• Eet veel groente.

Natriumbeperkt dieet
Dit dieet kan voorgeschreven worden bij hoge bloeddruk, problemen met het hart
of de nieren. Mensen met een natriumbeperkt dieet moeten minder zout eten.
Belangrijke richtlijnen zijn:
• Bereid de warme maaltijd zonder zout.
• Gebruik zo min mogelijk producten waar veel zout in zit, zoals bouillonblokjes,

rookworst, gezouten of gerookte vleeswaren.
• Gebruik zo min mogelijk kant-en-klaarmaaltijden of mixen, want daar zit vaak

veel zout in.

In kant-en-klaarmaaltijden zit vaak veel zout.

Allergieën
Er zijn ook mensen met een allergie. Zij kunnen een bepaalde stof uit voeding niet
verdragen. Allergie betekent dat je gevoelig bent voor een bepaalde stof.
Intolerantie wil zeggen dat je een stof helemaal niet kunt verdragen.
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