
Afscheid

Werkboek



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

Auteur:
Hans Veelers, Anja Wiersma

Eindredactie:
Martin Steehouwer

Titel:
Afscheid

ISBN:
978 90 3722 930 1

© Edu’Actief b.v. 2015

Met bijdrage van:
Thomas Sluijters.

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.

2



Inhoud

4Serveren van afterdinner-koffie1.
8Afruimen van de bestelling1.1

12Koffie en thee serveren1.2
19Afrekenen1.3
27Tevreden en ontevreden gasten1.4
32Eindopdracht1.5
33Evaluatie en reflectie1.6

35Afrondende werkzaamheden2.
39De kassa opmaken2.1
41Afronden van je dienst en werkzaamheden2.2
50Afval scheiden2.3
54Het registreren van de schoonmaakwerkzaamheden2.4
55Eindopdracht2.5
56Evaluatie en reflectie2.6



1. Serveren van afterdinner-koffie

Inleiding

De module ‘Afscheid’ bestaat uit twee werkboeken. Dit is werkboek: Serveren van after-dinner-koffie.

Over dit werkboek
Als de gasten in je bedrijf lekker hebben gegeten en gedronken, merk je dat hun verblijf in een
afrondende fase komt. Vaak wil de gast als afsluiting van een maaltijd nog een kopje koffie of
thee, soms met een bijpassend alcoholisch drankje. Maar uiteindelijk vraagt de gast om de rekening.
Als gastheer maak je die netjes op, je controleert de rekening en handelt deze af. Een gast kan een
betaling op verschillende manieren doen, manieren die je allemaal moet kennen. Ook is het
belangrijk dat je deze handelingen zorgvuldig doet, want het gaat immers om geld. Ook in deze
fase kun je nog je gastheerschap laten zien, wat meestal een groot effect heeft op de beleving van
de gasten. Een laatste indruk blijft namelijk meestal lang hangen.

In dit werkboek ga je aan de slag met een aantal processtappen:
1. Het serveren van de laatste bestelling en het afruimen
2. Het afrekenen van de bestelling
3. Het werken met de kassa
4. Omgaan met ontevreden gasten.

Wat heb je nodig bij dit werkboek?
• Theorieboek Bediening Deel 1 en 2
• Methodesite www.tendensbediening.nl.

Om het je makkelijk te maken, staat er een pictogram in het werkboek als je de theorie of de
methodesite moet raadplegen. Bij dat pictogram staat uitgelegd 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.

Film op www.tendensbediening.nl
Hier lees je welke film je bekijkt om de opdracht te maken.

Werken met www.tendensbediening.nl
Als je een verwijzing krijgt naar een film of een andere bron op de methodesite, doe je het volgende:
• Ga naar www.tendensbediening.nl.
• Klik op ‘Studentenmateriaal’.
• Kies voor ‘Serveren van after-dinnerkoffie en afrekenen’.
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Tijdens dit werkboek werk je aan de volgende werkprocessen:
• Serveert de bestelling en ruimt af
• Rekent de bestelling(en) af en neemt afscheid
• Werkt met de kassa.

Hoe sluit je dit werkboek af?
Door het maken en uitvoeren van de opdrachten in dit werkboek doe je nieuwe kennis en
vaardigheden op. Na afronding van dit werkboek ben je in staat om op een professionele manier
afscheid te nemen van je gasten. Door ze adequaat te voorzien van hun laatste bestelling en
zorgvuldig af te rekenen. Je levert in ieder geval de volgende producten op:

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

Praktijk
• Je hebt een digestiefkaart gemaakt.
• Je hebt geoefend met het serveren van het after-dinnerservies.
• Je hebt minstens één klacht afgehandeld.
• Je hebt gasten voorzien van hun laatste drankjes, de rekening gepresenteerd en afgehandeld.
• 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 praktijkbedrijf om aan de opdrachten

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

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

0.1 Oriëntatie
Tijdens het afscheid nemen van de gasten in het horecabedrijf kan de gastheer goed laten zien
wat gastvrijheid is, en hoe hij zijn commerciële vaardigheden in kan zetten. Het contact met de
gasten is tijdens deze fase sterk afhankelijk van de bedrijfsformule. De bedrijfsformule bepaalt hoe
intensief het contact met de gasten is tijdens het afscheid nemen. Maar voor alle horecabedrijven
geldt dat je met het afscheid nemen (opnieuw) een visitekaartje afgeeft.

De betaalmiddelen waar de gastheer mee te maken krijgt, kunnen van elkaar verschillen. Duidelijk
is wel dat het gebruik van pin toeneemt. Een foutje in deze fase van het verblijf van de gast is snel
gemaakt. Maar niemand betaalt graag te veel of ontvangt een rekening die niet klopt!

Het aantal koffie- of theevariaties en digestieven is enorm. Afhankelijk van het bedrijf waar je
werkt, worden minder of meer vaardigheden gevraagd om deze dranken te kunnen serveren.
Kennis en vaardigheden over deze onderwerpen zijn belangrijk; Nederlanders zijn dol op koffie
en thee en de winstmarge is groot.
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0.2 Nulmeting
Om voor jezelf op een rijtje te zetten wat je al weet en beheerst, ga je de volgende leerdoelen
doornemen. Als je de vragen beantwoord hebt, komt jouw score in beeld. Met deze uitslag kun je
een planning gaan maken voor dit werkboek. Belangrijk is wel dat je elke vraag die in deze
‘nulmeting’ wordt gesteld, beantwoordt. In overleg met je docent kun je op basis hiervan eventueel
onderdelen overslaan. Je docent bepaalt of dat gebeurt.

Om een beeld te krijgen van wat je hebt geleerd, vul je na afronding van de opdrachten in het
werkboek de kolom ‘evaluatie’ in. Verderop in het boek lees je daar meer over.

EvaluatieNulmetingLeerdoelNr.

NeeJaNeeJa

Je kunt de draag- en
serveermethoden toepassen.

1.

Je kunt gasten adviseren
over passende
after-dinnerdrankjes.

2.

Je weet hoe je koffie, thee
en digestieven serveert.

3.

Je kunt hygiënisch werken.4.

Je weet hoe je een rekening
moet opstellen.

5.

Je weet hoe je de kassa
moet bedienen.

6.

Je weet hoe een pinbetaling
verwerkt wordt.

7.

Je weet hoe een
creditcardbetaling verwerkt
wordt.

8.

Je kent de veiligheidseisen
voor het afrekenen.

9.

Je kunt professioneel
reageren op signalen van je
gasten.

10.

Je weet hoe je een klacht
moet afhandelen.

11.

Je weet hoe je de
tevredenheid van je gasten
checkt.

12.

Je weet hoe je afscheid
neemt van je gasten.

13.
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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. Je maakt een planning voor zowel de praktijk als 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 af wilt hebben.
Controleer samen met je docent of je een realistische planning hebt gemaakt en wat de planning
van je docent is.

Wanneer is
het klaar?

Waar?
(School,
praktijkruimte,
thuis)

Werkelijke
tijd

Geplande
tijd

Wat

Inleiding

Plannen

Opdrachten

TheorieEindtoets

Praktijk
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Opdracht 1: Wat kun je al?

Geef in de volgende tabel door middel van een kruisje aan:
- welke werkzaamheden voorkomen in de praktijklessen of in je praktijkbedrijf
- welke werkzaamheden jij mag uitvoeren
- wie de werkzaamheden uitvoert als jij het niet mag doen.

Doet iemand anders
(wie?)

Mag ik doenKomt voor in mijn
praktijkbedrijf/in de
praktijklessen

Werkzaamheden

Tafels
indekken

Tafels afruimen

Een bestelling
serveren

Adviseren over
koffiekeuzes

Adviseren over
digestieven

Een rekening
opmaken

De kassa bedienen

De kassa opmaken

Een pinbetaling
afhandelen

Een creditcardbetaling
afhandelen

Een klacht afhandelen

1.1 Afruimen van de bestelling

Je gaat aan de slag met de praktijk. Een groot deel van de opdrachten die volgen, voer je uit in
een praktijksituatie. Dit kan het praktijkbedrijf zijn, maar ook de praktijkruimte op school. Sommige
opdrachten kun je ook thuis oefenen.

Je gasten zijn uitgegeten, ze drinken nog een laatste slokje wijn en leunen erg tevreden achterover.
Tijd voor jou om in actie te komen en in eerste instantie af te ruimen.
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Leerdoelen:
- Je kunt de draag- en serveermethoden toepassen.
- Je kunt hygiënisch werken.

Opdracht 2: Professioneel afruimen

In de horeca kom je verschillende Franse termen tegen. Zo ook in de bediening.

Bezoek minimaal drie internetsites die over de horeca gaan en zoek op de term ‘debarrasseren’.
Welke van de volgende woorden is een goede vertaling van het woord ‘débarrasser’, in het
Nederlands vertaald met ‘debarrasseren’?

Opdracht 3: Draagmethoden

Bestudeer van paragraaf 3.4 ‘Serveren van gerechten’ de inleiding en de teksten over de draagmethoden
met borden.

Noteer de namen van de draagmethoden op de volgende foto’s.
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Foto 2.Foto 1.

Foto 3.

Opdracht 4: Débarrasser!

Debarrasseren.

Bekijk de animatie en beantwoord vervolgens de volgende vraag.

Welke vijf stappen doorloop je om borden met etensresten en bestek af te ruimen?

1.

2.

3.

4.
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