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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 

1p  1 Waarvoor wordt een diendoek gebruikt? 
A om je handen en kleding te beschermen 
B om mee af te drogen 
C om vlekken op de rand van de bord te verwijderen 
D om de glazen te poleren 
 

1p  2 Welke werknemer zou nog in de keuken mogen werken? 
A een werknemer die verkouden is 
B een werknemer met een open wond 
C een werknemer met een steenpuist 
D een werknemer met een verstuikte vinger 
 

1p  3 Je bent aan het werk in de bakkerij. 
Een collega komt met zijn hand tussen de deegmachine en kan zich niet meer losmaken. 
Wat moet je in deze situatie als eerste doen? 
A het alarmnummer bellen voor een ambulance 
B op de noodstop drukken 
C proberen je collega los te trekken 
 

1p  4 De slager komt een bestelling vlees afleveren. Jij moet het vlees controleren. 
Waarop moet je dit vlees als eerste controleren? 
A kleur 
B reuk 
C smaak 
D temperatuur 
 

1p  5 Welk soort vlees mag een volgeling van de islam volgens zijn godsdienst niet eten? 
A kippenvlees 
B rundvlees 
C schapenvlees 
D varkensvlees 

A 
B 
C 
D
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2p  6 Tijdens het werken in de keuken en de bakkerij kunnen er verschillende soorten vervuiling 

optreden in het eten en aan materialen, gereedschappen. 
In onderstaande tabel staan drie onderwerpen en drie soorten vervuiling. 

 Geef met een kruisje in onderstaande tabel de juiste soort vervuiling aan. 
 

 fysische vervuiling chemische 
vervuiling 

microbiologische 
vervuiling 

zeepresten na het 
afwassen 
 

   

steentje in het 
krentenbrood 
 

   

met een verontreinigde 
handboek afdrogen 

   

 
1p  7 Een goede werkhouding is belangrijk wanneer je aan een werkbank staat te werken. 

Aan welk voorschrift moet een werkbank voldoen? 
A een werkhoogte hebben die aan de lichaamslengte aanpasbaar is 
B een werkhoogte hebben van 75 cm 
C een werkhoogte hebben van 85 cm 
D een werkhoogte hebben van 95 cm 
 

2p  8 In onderstaande tabel staan vier onderwerpen en twee wetten. 
 Geef met een kruisje in de tabel aan of het onderwerp onder de Arbo-wet of onder de 

Warenwet valt. 
 

 Arbo-wet Warenwet 
goede arbeidsomstandigheden   
goede stevige schoenen   
controle op slagroom   
temperatuur van de koelkast 
controleren 

  

 
1p  9 Wat is de belangrijkste functie van koolhydraten voor ons lichaam? 

A Ze leveren energie. 
B Ze zorgen voor bescherming tegen ziekte. 
C Ze zorgen voor de opbouw van lichaamscellen. 
D Ze zorgen voor een goede werking van de darmen. 
 

1p  10 Op vrijdagmiddag werk je als receptioniste bij hotel 'De Wereld'. De telefoon gaat en je 
moet deze opnemen. 
Wat is de eerste zin waarmee je het gesprek moet beginnen? 
A 'goedemiddag", "hotel De Wereld”, met "eigen naam” 
B "hotel De Wereld”, "hallo", met "eigen naam” 
C met ''eigen naam", "hotel  De Wereld", "goedemiddag" 
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2p  11 In onderstaande tabel staan drie onderwerpen en drie soorten hygiëne. 

 Geef met een kruisje in de juiste kolom aan tot welke soort hygiëne elk onderwerp 
hoort. 

 
 

 persoonlijke 
hygiëne 

bedrijfshygiëne sociale hygiëne 

schoonmaken van de 
werkbank 

   

handen wassen    
een gast hartelijk ontvangen    

 
 

1p  12 We kennen in de horeca voorbewerkte visproducten, zoals vissticks. 
Tot welke groep producten horen vissticks? 
A bake-off producten 
B convenience producten 
C kant- en klaarproducten 
 

1p  13 Verse champignons herken je aan de mooie blanke kleur. Deze verdwijnt wanneer de 
champignons langer bewaard worden. Er is nog een kenmerk waaraan je de verse 
champignons kunt herkennen. 
Welk kenmerk is dat? 
A een bruin gestreepte steel 
B een gelijkmatig gekleurd snijvlak 
C een gesloten hoed 
 

1p  14 Er zijn in Nederland veel aardappelrassen. In het onderstaande schema staan enkele 
rassen met hun eigenschappen. 
 

Naam Eigenschappen 
Bintje Geschikt voor alle bereidingswijzen, gele schil 
Dorée Iets kruimig en daardoor geschikt om te worden gekookt, 

gele schil 
Eigenheimer Bloemig tot afkokend, gele schil 
Irene Gemakkelijk afkokend, rode schil 
Noorderling Gemakkelijk afkokend, gele schil 
Record Vastkokend, gele schil 

 
Het bintje is een aardappelras dat geschikt is als bakaardappel. 

 Noem nog een aardappelras dat geschikt is om te gebruiken als bakaardappel. 
 Geef ook de reden waarom dat aardappelras geschikt is als bakaardappel. 
 
aardappelras: ..................................................................................................................... 
 
reden: ................................................................................................................................ 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  15 Het serveren van rauwe groenten heeft een nadeel. 

Wat is dat nadeel? 
A De kleur van de groenten verandert. 
B Er gaan veel vitamines verloren. 
C Micro-organismen blijven actief. 
 

2p  16 Elke streek in ons land heeft specialiteiten. Bijvoorbeeld Fries suikerbrood.  
In onderstaande tabel staan vier streekspecialiteiten, zonder de naam van de streek. 

 Schrijf op de stippellijntjes in de tabel de juiste streeknaam bij elke specialiteit. 
De weggelaten streken zijn:  Brabantse, Haagse, Hollandse en Zeeuwse. 
 

………….…. …………………  bolussen (rond model) 

………………………………… bolussen (krakelingmodel) 

………………………………… koffiebroodjes (lang model) 

………………………………….worstenbroodjes 
 
1p  17 Het deeg voor sprits wordt gewreven. 

Waarom gebeurt dit? 
Om het deeg 
A luchtig en spuitbaar te maken. 
B luchtig en uitrolbaar te maken. 
C plastisch en taai te maken. 
D taai en stevig te maken. 
 

1p  18 Welke vetstof is geschikt voor het maken van spritsdeeg? 
A crèmemargarine 
B korstmargarine 
C spijsolie 
D walsmargarine 
 

1p  19  Wat is de beste manier om klontjes en verontreinigingen uit de bloem te verwijderen? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  20 Het deeg voor Goudse moppen is een zetdeeg of kruimeldeeg. 
Waarom wordt dit deeg al kruimelend gemengd? 
A Om de grondstoffen gelijkmatig te mengen. 
B Om het deeg luchtig te maken. 
C Om sterke gluten te krijgen. 
 

1p  21 Bij het maken van zanddeeg moet je het vocht goed vermengen met de vetstof en de 
suiker voordat je de bloem toevoegt. 
Wat is hiervoor de reden? 
Om te voorkomen dat 
A er gluten worden gevormd. 
B het product donkere strepen krijgt. 
C het product te bros wordt. 
D het zetmeel te vroeg vocht opneemt. 
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1p  22 Bij de bereiding van soezen gebruiken we vier hoofdgrondstoffen. 
Drie van deze grondstoffen zijn water, bloem en vetstof. 

 Wat is de vierde grondstof? 
 

1p  23 Wat is de baktijd van vruchtencake met een gewicht van ongeveer 400 gram? 
A   30 minuten 
B   60 minuten 
C   90 minuten 
D 120 minuten 
 

2p  24 Voor de bereiding van cakes gebruiken we 200 gram suiker en 200 gram bloem. Verder is 
nog vetstof en ei nodig. 

 Hoeveel gram vetstof en hoeveel gram ei moet er worden gebruikt? 
 
vetstof: ............................................................................................................................... 
 
ei:....................................................................................................................................... 
 

1p  25 Na het kneden van deeg voor krentenbolletjes blijkt het deeg te warm te zijn. 
Welke maatregel moet je nemen om te zorgen dat de deegtemperatuur de volgende keer 
wel goed is? 
A koude krenten en rozijnen mee kneden 
B kouder water gebruiken 
C langer kneden 
D steviger deeg maken 
 

1p  26 Wat moet er met de voorrijs gebeuren als het krentenbolletjesdeeg te warm blijkt te zijn? 
De voorrijs 
A moet ongewijzigd blijven. 
B moet worden verkort. 
C moet worden verlengd. 
 

1p  27 Voor een mooie glans en een langer durende malsheid worden tarwe-rozijnenbolletjes 
met boter afgestreken. 
Op welk moment worden de broodjes afgestreken met boter? 
A aan het einde van de narijs 
B als de broodjes uit de oven komen 
C als de broodjes worden ingepakt 
D als de narijs gaat beginnen 
 

1p  28 Wat moet je doen nadat je sla goed en met zorg gewassen hebt? 
A de sla goed afdrogen met een theedoek 
B de slabladeren goed droogknijpen 
C de sla laten uitlekken in een vergiet 
D de sla droogslingeren in een handdoek 
 

1p  29 Wat is ciseleren? 
A Champignons of komkommer in dunne plakjes snijden. 
B Een fraaie vorm geven aan groenten en aardappelen. 
C Groenten in eigen vocht of vet gaar laten worden in een gesloten pan. 



300006-759o 7 ga naar de volgende pagina  ga naar de volgende pagina 

 
1p  30 Met opkloppen breng je lucht in een grondstof of product. 

Welke producten worden opgeklopt? 
A eiwit, slagroom, kapselbeslag 
B slagroom, eiwit en remouladesaus 
C slagroom, kapselbeslag en mayonaise 
D soezenbeslag, eiwit, slagroom 
 

2p  31 Aardappelen en groenten worden in de keuken vaak voorbewerkt voordat ze gebakken of 
gekookt worden. 
Voorbeelden daarvan zijn snijden en uitsnijden. 

 Noem nog twee manieren om producten in een bepaalde vorm of model te krijgen. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  32 Waarop wordt de techniek uitsnijden toegepast? 
A aardappelen 
B sinaasappelen 
C uien 
 

1p  33 Wat kun je niet met een mandoline? 
A julienne snijden 
B kruiden hakken 
C plakjes schaven 

 
1p  34 Er zijn producten die kunnen verkleuren na het schillen of snijden. 

Hoe kun je voorkomen dat gesneden appels verkleuren? 
De appels 
A met citroensap besprenkelen. 
B onder een doek leggen. 
C warm houden. 
 

2p  35  Noem twee belangrijke redenen waarom je groenten goed moet wassen. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  36 Pellen is een schoonmaaktechniek. 
 Noem een product dat je moet pellen 

 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  37 Een winkel specialiseert zich in de verkoop van vlaaien. Het bedrijf koopt kant-en-klare 
vlaaibodems in. 
Wat voor soort producten zijn deze vlaaibodems? 
A ambachtelijke producten 
B bake-off producten 
C doorverkoopartikelen 
D make-off producten 



300006-759o 8 ga naar de volgende pagina  ga naar de volgende pagina 

 
1p  38 Een bakkerij heeft meerdere winkels waarin ze hun eigen producten verkopen. 

Hoe noem je deze winkels? 
A buurtwinkels 
B concurrenten 
C filialen 
D marktpunten 

 
1p  39 Een bakker besluit om zelf geen korstdeeg meer te maken maar het korstdeeg in te 

kopen. 
Waarom doet hij dat? 
A Hij kan dan besparen op arbeidsloon. 
B Hij kan dan grotere voorraden aanhouden. 
C Hij kan de juiste grondstoffen niet meer kopen. 
 

1p  40 Bij ontkoppeld bakken zit er een bewaarperiode tussen het produceren van deeg en het 
afbakken. 
Welk voordeel heeft ontkoppeld bakken voor de bakker? 
A Dit proces geeft een besparing op energiekosten. 
B Een bakker hoeft niet meer vroeg te beginnen. 
C Een bakker kan dan met een grote oven werken. 
 

1p  41 In welke bakkerij wordt hoofdzakelijk overdag gewerkt? 
A banketbakkerij 
B broodbakkerij 
C broodfabriek 
 

2p  42 Waar kan een bakker informatie halen over nieuwe ontwikkelingen en ideeën over de 
bakkerij? 

 Noem twee bronnen. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  43 Wanneer spreek je van een instore-bakkerij? 
A Als de bakkerij in een supermarkt is gevestigd. 
B Als de bakkerij zich ver van de winkel bevindt. 
C Als de bakkerij zowel brood als banket produceert. 
D Als het een ambachtelijke bakkerij betreft. 
 

1p  44 In de 20e eeuw kreeg de bakker machines die het zware handwerk overnamen. 
Hoe noem je het inzetten van machines in de bakkerij? 
A automatiseren 
B industrialiseren 
C mechaniseren 
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1p  45 Welke producten zul je vooral aantreffen in een biologische bakkerij? 

A dieetproducten 
B exotische producten 
C luxe producten 
D zuurdesemproducten 
 

1p  46  Wat moet je in ieder geval aan een broodmix toevoegen om er een deeg van te 
maken? 

 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  47 Welke bedrijven worden tot industriële bakkerijen gerekend? 
A grootbedrijf 
B kleinbedrijf 
C middenbedrijf 
 

1p  48  Wat is de belangrijkste economische doelstelling van een bedrijf? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  49 Wanneer verleent de ANWB alarmcentrale hulp? 
A bij een ongeluk in het buitenland 
B bij een overboeking van een hotel 
C bij pech onderweg 
 

1p  50 Een schoolklas gaat per bus naar Six flags. 
De bus haalt de leerlingen om 8.00 uur op en brengt hen dezelfde dag om 21.00 uur 
terug. 
Hoe heet deze vorm van vervoer? 
A dagtocht 
B pendeldienst 
C rondreis 
 

1p  51 Wat is een voorbeeld van dagrecreatie? 
A een bezoek aan een saunapark van 12.00 tot 18.00 uur 
B een bezoekje aan de dierentuin 
C een drie-daags bezoek aan Praag 
D een midweekarrangement in een bungalowpark 
 

1p  52 Bij welk ontbijt wordt gebakken ei met spek geserveerd? 
A Amerikaans ontbijt 
B Engels ontbijt 
C Frans ontbijt 
 

1p  53 Een zakenman reist veel in Nederland. 
Onderweg overnacht hij in een motel en hij gebruikt daar ook een ontbijt. 
Hoe heet deze vorm van verblijf? 
A halfpension 
B logies en ontbijt 
C overnachting 
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1p  54 Een overwerkte manager wil er eens helemaal uit met zijn gezin. Zijn twee kinderen van 
zes en acht jaar oud moeten zich goed kunnen vermaken. Hij wil wat extra aandacht 
besteden aan zijn vrouw, die dol is op een bezoek aan de sauna. 
Welke accommodatie voldoet het best aan zijn wensen? 
A bungalowpark 
B kuuroord 
C trekkershut 
 

2p  55 Als je in een hotel wilt logeren, kun je kiezen uit verschillende verzorgingsvormen. 
 Wat is de afkorting voor de goedkoopste verzorgingsvorm? 

.......................................................................................................................................... 
 

 En wat is de afkorting voor de duurste verzorgingsvorm? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  56 Op de camping doen kinderen graag mee aan animatie. 
 Geef een voorbeeld van animatie. 

 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  57 ‘Deze provincie is de watersportprovincie bij uitstek’. 
Welke Nederlandse provincie wordt hier bedoeld? 
A Friesland 
B Noord-Holland 
C Overijssel 
 

1p  58 Welk vervoermiddel valt onder het openbaar vervoer? 
A huifcar 
B touringcar 
C veerpont 
 
 
Een bezoek aan Leeuwarden? U kunt vanaf het parkeerterrein gratis met de bus naar het 
centrum. Uw auto kunt u gratis parkeren op het parkeerterrein. De gratis (……)bus rijdt u 
vervolgens non-stop, rechtstreeks naar de Leeuwarder binnenstad. 
 

1p  59 Welk woord is weggelaten bij de stippeltjes in bovenstaande tekst? 
A charter 
B pendel 
C stads 
 

1p  60 Je zoekt een verblijfsvorm met logies. 
Welk van onderstaande voorbeelden is een verblijfsvorm met logies? 
A Apenheul 
B Centerparcs 
C Six flags 
 

1p  61 Een hotel en een camping zijn voorbeelden van veel voorkomende 
overnachtingsmogelijkheden. 

 Noem nog twee overnachtingsmogelijkheden. 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  


