
300006-613o 

Examenopgaven VMBO-GL 

2003 
 
 
 

 CONSUMPTIEF BREED CSE GL 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

1p  1 Wanneer je als receptioniste in een hotel werkt, heb je een representatieve taak. 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
A Je moet alle afspraken juist noteren. 
B Je moet het hotel goed vertegenwoordigen. 
C Je moet zorgen dat je op tijd op je werk bent. 
D Je moet zorgen voor een goede sociale omgang met je collega’s. 
 

2p  2 Tijdens het werken in de keuken en de bakkerij kunnen er verschillende soorten vervuiling 
optreden aan materialen, gereedschappen en in het eten. 
Op uitwerkblad 1 staan in een tabel de namen van drie soorten vervuiling. 

 Geef met een kruisje in de tabel op uitwerkblad 1 de juiste soort vervuiling aan. 
 

1p  3 Je bent aan het werk in de keuken. Plotseling vliegt de kleding van een collega in brand. 
Wat moet je het eerste doen? 
A een branddeken over je collega heen gooien. 
B met een emmer water de kleding proberen te blussen 
C het vuur met een doek uitslaan. 
D zo snel mogelijk de kleding van je collega uittrekken 
 

1p  4  Welke periode van de dag mag een volgeling van de Islam tijdens de ramadan niet 
eten? 

 
1p  5 Wat moet je doen als je volgens het HACCP-systeem werkt? 

A af en toe de koelkast hygiënisch schoonmaken 
B af en toe de temperatuur van de koelkast controleren en registreren 
C op vaste tijden de condensator van de koelkast reinigen 
D op vaste tijden de temperatuur van de koelkast controleren en registreren 
 
Het eten van vezelrijk voedsel is belangrijk voor ons lichaam. 

1p  6 Waarvoor zorgt vezelrijk voedsel? 
A voor een goede werking van de darmen 
B voor het leveren van voldoende bouwstoffen 
C voor het leveren van voldoende energie 
D voor het leveren van voldoende regulerende stoffen 
 

2p  7 Op vrijdagmiddag werk je als receptioniste bij hotel 'De Wereld'. 
De telefoon gaat en je neemt deze op. 

 Welke drie dingen moet je in ieder geval zeggen als je de telefoon aanneemt? 
 

2p  8 Op uitwerkblad 1 zijn in een tabel zes onderwerpen en drie soorten hygiëne opgenomen. 
 Geef met een kruisje in de tabel op het uitwerkblad achter elk onderwerp de juiste 

soort hygiëne aan. 
 

1p  9 Artikelen die veel verkocht worden krijgen een eigen toets op de kassa of op het 
toetsenbord. 
Wat is de afkorting van deze toets? 
A PLO-toets 
B PLU-toets 
C POL-toets 
D PUL-toets 
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Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 10 tot en met 12. 
 
 
Leo werkt in de keuken van een eenvoudig restaurant. Een gerecht dat op de kaart staat 
is: Hamburger met frites, komkommersalade en barbecuesaus. De barbecuesaus komt 
kant-en-klaar uit een fles. De hamburger wordt op een grill plaat bereid. 
Tijdens het grillen krimpt de hamburger tot 2/3 van zijn oorspronkelijke grootte. 
 
 

1p  10 Tot welke groep producten hoort de barbecuesaus? 
A bake off 
B convenience 
C fast food 
D instant 
 

1p  11 De hamburger krimpt tijdens het grillen tot 2/3 van zijn oorspronkelijke grootte. 
Waardoor wordt deze krimp veroorzaakt? 
A door het verdwijnen van eiwitten 
B door het verdwijnen van mineralen 
C door het verdwijnen van vetten 
D door het verdwijnen van vitamines 
 

1p  12  Zijn de hamburgers die Leo gebruikt, van een goede of minder goede kwaliteit? 
Motiveer je antwoord. 
 

1p  13 Bij gevulde broodjes worden sukade en bigarreaux gebruikt. 
Welke bewerking hebben de sukade en bigarreaux eerder ondergaan? 
A Ze zijn gebruneerd. 
B Ze zijn gekonfijt. 
C Ze zijn gedroogd. 
D Ze zijn geweekt. 
 

1p  14  Welke vetstof moet een bakker gebruiken voor de bereiding van echte boterkoek? 
 

1p  15 Waarin wijkt soezenbeslag af van andere beslagsoorten? 
A Er zijn geen eieren in verwerkt. 
B Het beslag is van roerdeeg gemaakt. 
C Het beslag wordt gekookt. 
 

1p  16 Hoe wordt de vetstof verwerkt in warm cakebeslag? 
A fijngesneden 
B geklaard 
C gesmolten 
D opgeklopt 
 

1p  17  Waarvoor dient stuifbloem bij het verwerken van deeg? 
 

1p  18 Op een doos met gedroogde zuidvruchten staat vermeld 'Sultana’s'. 
Waaruit bestaat de inhoud van deze doos? 
A abrikozen 
B dadels 
C rozijnen 
D sukade 
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1p  19 Om deeg voor krentenbolletjes goed te laten rijzen moeten bepaalde omstandigheden 

optimaal zijn. 
Welke omstandigheden zijn belangrijk voor een goed rijsproces? 
A licht en luchtdruk 
B luchtdruk en temperatuur 
C temperatuur en vochtigheid 
D vochtigheid en licht 
 

1p  20 Je maakt tarwe-rozijnenbolletjes. 
 Wat is het percentage zout gerekend van meel en bloem? 

 
2p  21 Krenten en rozijnen moet je wassen en laten wellen voor je ze gaat verwerken. 

 Wat is wellen? 
En waarom is dit nodig? 
 

1p  22 Je moet een convenience-jus bereiden. 
Welke productietechnieken moet je daarvoor gebruiken? 
A koken en passeren 
B oplossen en koken 
C passeren en blancheren 
D samenvoegen en oplossen 
 

1p  23 Wat is de vorm van 'en brunoise' gesneden worteltjes in een groentemacedoine? 
A blokjes 
B reepjes 
C ruitjes 
D stukjes 
 

1p  24 Gekookte worteltjes kun je garneren met peterselie. 
Met welk gereedschap hak je peterselie? 
A met een econoom 
B met een koksmes 
C officemesje 
D zaagmesje 
 

1p  25 Je werkt volgens HACCP. 
 Wat moet je dan met gereedschap doen voordat je het gaat gebruiken bij de 

bereiding? 
 

1p  26  Moet de cakemix voor gebruik worden gezeefd? 
 Motiveer je antwoord. 
 

1p  27 Wat is een goede graadmeter om vast te stellen of brooddeeg goed gekneed is? 
A aan de kleurverandering van het deeg 
B aan de stijging van de deegtemperatuur 
C aan de toename van de deegstijfte 
D aan de afname van de deegstijfte 
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1p  28 Van welk beslag/deeg worden muffins gemaakt? 

A cakebeslag 
B kruimeldeeg 
C soezenbeslag 
D wrijfdeeg 
 

1p  29  Wat houden mise-en-place werkzaamheden in de restaurantkeuken in? 
 

1p  30 Je gaat het volgende gerecht maken: 
plate vissticks, gekookte aardappelen, covenience-jus en gekookte worteltjes. 
Met welke handelingen moet je beginnen? 
A boter smelten om de vissticks te bakken 
B de vissticks ontdooien of panklaar maken 
C de convenience-jus klaarmaken 
D water opzetten om de aardappelen en worteltjes in te koken 
 

1p  31 Gebakken kipfilet moet ook van binnen gaar zijn. 
Wat is hiervoor de belangrijkste reden? 
A de smaak 
B voorkomen van kleurverschillen in het vlees 
C voorkomen van taaiheid 
D voorkomen van voedselvergiftiging 
 

1p  32 Een leerlingkok bakt een kipfilet. Bij het omkeren van de kipfilet prikt hij enkele keren met 
de vleesvork in het vlees. 

 Wat is het gevolg van het prikken voor de kwaliteit van de kipfilet? 
 

1p  33 Welke producten worden voornamelijk geproduceerd in een biologische bakkerij? 
A ecologisch verantwoorde producten 
B gemaksproducten 
C lang houdbare producten 
D producten om thuis af te bakken 
 

2p  34 Het afbakken van producten kan, behalve in de bakkerij, ook in de winkel plaatsvinden. 
 Noem twee redenen om producten in de winkel af te bakken. 

 
1p  35 Welke producten worden vaak in een croissanterie verkocht? 

A belegde broodjes 
B desemproducten 
C halffabrikaten 
D luxe banketproducten 
 

1p  36  Wat wordt bedoeld met de continuïteit van een bedrijf? 
 

1p  37 Welke doelstelling is de meest primaire bedrijfsdoelstelling? 
A Het aanbod in de winkel afstemmen op de vraag van de klanten. 
B Het bedrijf door middel van reclame een grotere bekendheid geven. 
C Het creëren van een eigen huisstijl. 
D Het realiseren van een omzetvergroting door met minder winst genoegen te nemen. 
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2p  38  Noem twee bronnen voor een bakker om regelmatig ideeën op te doen voor nieuwe 

producten. 
 

1p  39 Waarom worden er steeds meer maaltijdproducten, zoals pizza’s, verkocht? 
A Maaltijdproducten worden professioneel geproduceerd en zijn daarom gezonder. 
B Maaltijdproducten zijn noodzakelijk voor mensen om gevarieerd te kunnen eten. 
C Mensen hebben meer geld te besteden en nemen minder tijd om zelf te koken. 
D Mensen hebben steeds minder geld over om in een goed restaurant te gaan eten. 
 

1p  40  Wat is het essentiële kenmerk van geautomatiseerde machines in de bakkerij? 
 

1p  41 De gezondheidstrend is al jaren duidelijk te herkennen. 
Met welke broodsoorten kan een bakker hierop inspelen? 
A broodsoorten als stokbrood en croissants 
B broodsoorten zoals melk- en kwarkbrood 
C bruin- en volkorenbroodsoorten eventueel met zaden 
D producten met vruchtenvulling zoals krentenbollen en koffiebroodjes 
 

1p  42 Een bakker koopt gebakken producten met de bedoeling deze zelf af te werken. 
Hoe worden deze producten genoemd? 
A bake-off producten 
B make-off producten 
C voorbehandelde grondstoffen 
D voorgebakken producten 
 
Lees onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 43 tot en met 49. 

 
Marieke en Jan hebben een prijs gewonnen. Ze mogen een weekend weg naar een stad 
in het zuiden van Nederland. Op de cheque die ze krijgen uitgereikt staat de code LO.  
In de brochure van het hotel staat dat er sprake is van een **** accommodatie. Het hotel 
maakt deel uit van een internationale hotelketen. Het arrangement loopt van 
vrijdagmiddag tot en met zondagochtend. Marieke en Jan moeten zelf contact opnemen 
met het hotel om te reserveren. 
 

 
1p  43 Wat betekent de aanduiding **** accommodatie? 

A De vier sterren zeggen iets over de geboden faciliteiten. 
B Het hotel heeft vier kamers. 
C Het hotel heeft vier vestigingen. 
D Het hotel is vier maanden per jaar geopend. 
 

1p  44 Welke maaltijd/maaltijden is/zijn inbegrepen bij het arrangement? 
A ontbijt 
B ontbijt en diner 
C ontbijt en lunch 
D ontbijt, lunch en diner 
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1p  45 Bij welke hotelketen zou het hotel kunnen horen? 

A familiehotel 'Van den Brink' 
B Holiday Inn 
C hotel 'De Bosrand' 
D hotel 'Marktzicht' 
 

1p  46 Wat is de vakterm voor een tweepersoonskamer? 
A single 
B suite 
C triple 
D twin 

 
2p  47 Tijdens het reserveren zal de telefonist van het hotel een aantal vragen moeten stellen. 

Op uitwerkblad 2 is een reserveringsformulier opgenomen. 
 Vul op het reserveringsformulier op uitwerkblad 1 de vier ontbrekende gegevens in, 

die voor het hotel belangrijk zijn om te weten. 
 

1p  48 Marieke en Jan willen tijdens hun verblijf in de stad het één en ander bezichtigen. 
Bij welke organisatie kunnen ze toeristische informatie krijgen? 
A Hiswa 
B Recron 
C SGR 
D VVV 
 

1p  49 Marieke en Jan gaan gedurende het weekend ook nog met hun eigen auto de grens over. 
Welk document moeten ze dan bij zich hebben? 
A de gele kaart 
B de groene kaart 
C de rode kaart 
D de witte kaart 
 

1p  50 Voor bepaalde landen moet je, behalve een paspoort, nog een ander document hebben 
om het land binnen te komen. 
Hoe heet dat document? 
A creditcard 
B kentekenbewijs 
C rijbewijs 
D visum 
 

2p  51 In een paspoort staat een aantal verplichte gegevens. 
Op uitwerkblad 2 zijn in een schema drie van deze verplichte gegevens opgenomen. 

 Vul in het schema op uitwerkblad 2 nog drie verplichte gegevens in. 
 

1p  52  Wat is het belangrijkste verschil tussen een standplaatshostess en een 
reisbegeleidster? 

 


