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GASTHEERSPECIALISATIE
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken

 Naam:
Klas:



 

ORIËNTATIE 

6 

AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je in totaal achttien praktijkopdrachten. Hierbij 

leer je de theorie. Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In dit deel staan negen praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang 

je ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller 

en soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je 

dit onderdeel af. 

 

 

  
Aan het werk 
 

 

Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde 
tijd 

Afgerond 

Oriëntatie   

Praktijkopdrachten   

P1 Professionele communicatie 1-2 uur  

P2 Werkkleding wassen en strijken 1-2 uur  

P3 Koffieonderzoek 2-4 uur  

P4 Koffie serveren 1-2 uur  

P5 Schoonmaak en onderhoud koffieapparaat 1-2 uur  

P6 Branding 1-2 uur  

P7 Mastiek maken 1-2 uur  

P8 Tafeldekken 1-2 uur  

P9 Uitserveren 1-2 uur  

Theorielessen   

Dienstbaar zijn 30 minuten  

Koffie bereiden 30 minuten  

Koffie serveren volgend etiquette 30 minuten  

Onderhoud en schoonmaak koffieapparaat 30 minuten  

Branding 30 minuten  

Mastiek maken 30 minuten  

Tafel dekken 30 minuten  

Uitserveren 30 minuten  

Extra   

Toetsen   
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ECHTE GASTHEER OF GASTVROUW 

DIENSTBAAR ZIJN 

 

Een echte gastheer of gastvrouw Een gastheer of gastvrouw ontvangt gasten en zorgt ervoor dat ze 

een leuke dag of avond hebben. Zo leuk, dat ze nog een keer terug 

willen komen. Of zelfs zo leuk dat ze hun ervaringen delen met 

anderen, bijvoorbeeld op social media, en dat anderen ook graag 

willen komen. 

 

Een gast moet zich thuis en op zijn of haar gemak voelen. Als 

gastheer of gastvrouw zorg je dat gasten van alle gemakken worden 

voorzien. Vanaf binnenkomst tot ze weggaan begeleid je de gasten. 

 

Wat is er leuk aan? 

Het is dus aan jou of iemand een topavond heeft. Jij kunt daar op 

verschillende manieren voor zorgen. Bijvoorbeeld door middel van 

goed communiceren, positief aansturen, leiding geven en overzicht 

houden. 

 
Dankzij jou hebben mensen een leuke avond 
 

 

 
Een gastheer of -vrouw stelt gasten op hun 

gemak 
 

 

Maar allereerst is het belangrijk dat gasten zich op hun gemak 

voelen. Gasten voelen zich fijn als jij: 

• ze een warm welkom geeft; 

• ze comfort biedt; 

• voor een ijsbreker zorgt; 

• ze een veilig gevoel geeft; 

• toegankelijk bent (dus een open houding hebt); 

• proactief bent (dus aan ziet komen wat ze nodig hebben); 

• helpt de gast zich speciaal te voelen; 

• ze met respect behandelt. 

 

De kennis die je als gastheer of -vrouw hebt, helpt je ook bij het 

verzorgen van een leuke avond. Hoe cool is het bijvoorbeeld dat je 

weet: 

• welk bestek je moet gebruiken; 

• dat je niet scoort met champagne in een wijnglas; 

• dat eten met een pink omhoog echt niet sjiek is; 

• en dat je weet hoe je je moet gedragen bij sterren zoals de 

Kardashians. 

 

 
Gasten ontvangen met een grote glimlach 
 

 

Waar? 

Gastheer of vrouw werkt meestal in de horeca. Hij of zij is het gezicht 

van het bedrijf. 

 

Kwaliteiten  

Ben je uit jezelf al behulpzaam, netjes, professioneel, kun je leiding 

geven en je goed in anderen inleven? Dan ben je waarschijnlijk een 

natuurtalent als gastheer of -vrouw. Maar ook als je deze kwaliteiten 

niet hebt, kun je een goede gastheer of -vrouw worden, als je dat 

leuk vindt. Deze kwaliteiten kun je aanleren. 

 

  



 

GASTHEERSPECIALISATIE (PM1) DEEL 1 

11 

 

Uiterlijke verzorging Een gastheer of gastvrouw moet er smetteloos uitzien. Dat betekent 

het volgende: 

• goed gestreken overhemd 

• geen vlekjes op je kleding 

• schone nagels en handen 

• verzorgde haren 

• fris ruikend 

 

Zo zorg je voor een verzorgd uiterlijk 

Hoe je een overhemd moet strijken leer je in praktijkopdracht 2.  

 

Kleding en schoenen 

Controleer je kleding op vlekken. Trek iets schoons aan als je kleding 

vies is. Zorg voor goed gepoetste schoenen. 

 
Tijd om een schoon shirt aan te trekken 
 

 

 
Schone handen, nette nagellak 
 

 

Handen en nagels 

Was regelmatig je handen. Dat doe je altijd voordat je voedsel of 

borden gaat aanraken en na ieder toiletbezoek. Je nagels moeten er 

ook verzorgd uitzien. Dus geen vuile randjes, die maak je eventueel 

schoon met een nagelborstel. Draag je nagellak, dan zorg je ervoor 

dat het er netjes op zit. En draag je nagelextenties? Dan is het 

belangrijk om te weten dat: hoe langer je nagels, hoe moeilijker je 

kunt uitserveren. 

 

 
Je haren zijn gewassen en in model 
 

 

Haren 

Een verzorgd kapsel is regelmatig gewassen en zit in een model. Als 

je haar er niet verzorgd uitziet, valt dit meteen op. 

 

Bij het serveren van eten moeten lange haren vast zitten, 

bijvoorbeeld in een staart. Anders zou bij het naar voren buigen het 

haar in het bord terecht kunnen komen. 

 

 
Gebruik deodorant tegen zweetluchtjes 
 

 

Huid 

Of je fris ruikt heeft onder andere te maken met de verzorging van je 

huid. Douche één keer per dag en maak jezelf schoon met zeep of 

douchegel. Als je snel zweet kun je na het douchen deodorant op 

doen. Je mag parfum of after shave gebruiken, maar doe niet te veel 

op. Een sterke geur is niet prettig voor anderen. 
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FUN & FOOD RESTAURANT 

BRANDING 

 

Wat betekent branding? Branding is een manier om producten, diensten of organisaties van 

elkaar te onderscheiden. 

 

Letterlijk is het afgeleid van het Oudnoorse woord ‘brandr’. 

Brandmerken was het middel waarmee eigenaren van vee hun 

dieren van elkaar onderscheidden. 

 

Instrument 

Inmiddels heeft branding een andere betekenis gekregen. Branding 

is een instrument binnen marketing. 

 
Nadenken over je merk 
 

 

 

 

Belangrijk bij branding is dat er bewust een beeld gemaakt wordt bij 

een bepaald product. Denk bijvoorbeeld aan een vegan restaurant. 

Dat restaurant wil een beeld creëren dat je veel gezonder en 

gelukkiger wordt door bij hen te eten, dan wanneer je bij een ander 

restaurant gaat eten 

 

Creëren gewenst beeld 

Branding gaat dus over het bewust creëren van een gewenst beeld 

bij mensen ten opzichte van concurrenten.  

  

Vraag 

 28  Geef een omschrijving van de betekenis van branding. 
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Vraag 

 51  Welke materialen heb je nodig om bestek te poleren? 

 

 
 

  

 

Vraag 

 52  Op welke manier hoor je een bord te poleren? 

 

 

 
 

 

 

Tafel opdekken Als je het buurtrestaurant inloopt zijn de tafels netjes gedekt. Er 

staan bloemen op tafel en er is sfeerverlichting. De tafels zijn gedekt 

met tafellinnen of met een loper. 

 

De verzorging van de tafels wordt door opdekken en indekken 

gedaan. 

 

Opdekken 

Alles wat je op tafel zet en legt, zoals een tafelkleed of vaste 

attributen noem je opdekken. 

 

Tafellinnen 

De eerste stap om een tafel op te dekken is het tafellaken strak op 

tafel leggen. 

 

Vaste attributen 

Ligt het tafellaken strak op de tafel, dan kun je de vaste attributen 

neerzetten. Bij vaste attributen kun je denken aan: 

• sfeerverlichting 

• bloemetje 

• ménage (bijvoorbeeld peper en zout) 

• folder met reclame 

• tandenstoker 

 

 
Tafel opdekken met vaste attributen 

(Bron: macrovector) 
 

  

Vraag 

 53  Hoort het neerleggen van een menukaart ook bij opdekken? 
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Bierglas 

Alcoholvrije dranken 

Met alcoholvrije dranken worden hier alcoholvrije varianten van 

bekende alcoholhoudende dranken bedoeld. Voorbeelden zijn 

alcoholvrij bier en alcoholvrije wijn. 

 

Alcoholvrij betekent niet altijd zonder alcohol of 0,0%. In alcoholvrij 

bier kan tot 0,1% alcohol zitten en in alcoholvrije wijn tot 0,5%. Let 

dus altijd goed op het etiket als je echt 0,0% wilt drinken. 

 

Voorbeelden zijn alcoholvrij bier, alcoholvrije wijn, alcoholvrije cider, 

alcoholvrije gin en alcoholvrije cocktails. 

 

Huishoudelijke dranken 

Dit zijn melk, koffie, thee, water, vruchtensap en frisdrank. Water 

kun je in verschillende glazen serveren. Het hangt ervan af of je plat 

of bruisend water serveert. Vruchtensap en frisdrank kun je in een 

groot glas serveren. Je kunt er een stampertje en schijfje citroen bij 

doen. Koude melk kan in een glas of beker. Bij warme melk geef je er 

een lepel bij om eventueel vel te verwijderen. Koffie en thee kunnen 

ook in kopjes. Soms zie je ze ook in speciale glazen geserveerd 

worden. 

 

 
Aperitief Crodino 

 

 
Mozzarella met tomaatjes en basilicum 
 

 

Aperitief 

Het aperitief drink je op het moment voor het eten. Vaak samen met 

een klein hapje zoals chips of mozzarella met tomaat op een prikker. 

Voor degenen die geen alcohol drinken zijn er lekkere dranken die 

geen enkele druppel alcohol bevatten. Voorbeelden van een lekker 

aperitief zonder alcohol zijn smoothies of watermeloenlimonade. 

 

In de winkels zijn verschillende kleurige drankjes te koop die prima 

als aperitief kunnen worden geserveerd. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


