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Voorwoord 
 
De brevetopleiding hofmeester 2 is geen basisopleiding tot hofmeester en/of kok in 
de zeevaart. Wil je een carrière opbouwen in de logistieke beroepstak dan is het altijd 
verstandig om daar waar je wilt werken nadere informatie omtrent interne opleidingen 
en basisopleiding in te winnen. Basisopleidingen zijn de dagopleidingen op de 
scholen in de horeca, maar heb je nog geen keuze gemaakt dan voldoen ook 
algemene opleidingen. Kijk wat jezelf wilt en ga dit goed na .... het is je toekomst. 
 
Het zeekadetkorps is een welkome aanvulling in de praktijk, waarbij je in je vrije tijd 
vast ervaring op doet hoe het er in een kombuis zoal aan toegaat. Ieder baantje heeft 
leuke en minder leuke taken. Het is maar net wat je leuk vindt, maar je moet in je 
dienstvak wel overal inzetbaar zijn. 
Aangezien verkoop van artikelen tot de taak van de hofmeester hoort is het logisch 
dat de leiding wil controleren of het geld, dat hiermee gemoeid is, ook binnenkomt. 
Een voorraadadministratie is dan ook onontbeerlijk. Daar meerdere wegen tot Rome 
leiden is de wijze waarop, buiten een enkel, niet nader besproken. Het gaat erom of 
de betrokken personen zich in de werkwijze èn controle kunnen verenigen. 
 
Uitgebreide informatie over tafeldekken en serveren vind je bij het onderwijscentrum 
Horeca (SVH), opleiding “Restaurantbedrijf” te Zoetermeer (tel. 079-371 17 11). 
 
In de opleiding hofmeester 2 is ook een hoofdstuk gewijd aan de hygiëne. Dit is zeer 
belangrijk. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het Voorlichtingsbureau voor 
de Voeding te Den Haag (tel. 070-306 88 10). 
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