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Bij dit examen horen uitwerkbladen. 
 

Dit examen bestaat uit 60 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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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 
 

2p  6 Op uitwerkblad 1 zijn in een tabel 4 onderwerpen en 2 wetten opgenomen. 
 Geef met een kruisje in de tabel op het uitwerkblad aan of het onderwerp onder de 

 Arbo-wet of onder de Warenwet valt. 
 
Het eten van vezelrijk voedsel is belangrijk voor ons lichaam. 

1p  7 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  8 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  9 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. 
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1p  10 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 
 

1p  11 In onderstaande afbeelding is een deel van een etiket opgenomen van een bepaald 
voedingsmiddel. 
 

INGREDIËNTEN 
water, zetmeel, zout, stabilisator (E451, E452), specerijen, 
rundercollageen, suiker, aroma's, smaakversterker E621, 
antioxydant E301, conserveermiddel E250. Opgiet: water, 
zout. 
E = Door E.G. goedgekeurde hulpstof. 

VOEDINGSWAARDE PER 100 G 
Energie ................................................... 780kJ (190 kcal) 
Eiwitten .............................................................. 11,0 g 
Koolhydraten ........................................................ 4,5 g 
- suikers ............................................................... 0,8 g 
Vet ..................................................................... 14,0 g 
- verzadigd vet...................................................... 5,0 g 
- enkelvoudig onverzadigd vet .............................. 7,0 g 
- meervoudig onverzadigd vet............................... 2,0 g 
Voedingsvezel ................................................... < 1 g 
Natrium ................................................................ 0,77 g 
 

 
Van welk voedingsmiddel is dit etiket? 
A van een blikje appelmoes 
B van een blikje champignons op water 
C van een blikje doperwten 
D van een blikje knakworstjes 
 

1p  12 Op bolussen zit suiker. 
 Wat is er de oorzaak van dat bolussen na enige tijd plakkerig worden? 

 
1p  13 Waarmee moeten moorkoppen gevuld zijn?  

A met gele room 
B met pudding 
C met slagroom 
D met Zwitserse room 
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1p  14 Een vruchtencake is te snel uitgedroogd. 

Wat is daarvan de oorzaak? 
A Er zijn te veel vruchten in gedaan 
B Er zijn te weinig vruchten in gedaan. 
C De vruchten zijn onvoldoende geweekt. 
D De vruchten zijn te nat toegevoegd. 
 

1p  15 Welk product is seizoengebonden? 
A aardappel 
B asperge 
C kogelbiefstuk 
D ui 
 

2p  16 Bij het beoordelen van verse niet-voorbewerkte groenten moet je op een aantal zaken 
letten. 

 Noem drie kwaliteitseisen waaraan verse, niet-voorbewerkte, groente moet voldoen. 
 

1p  17 Elk product moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. 
Welk product voldoet aan de kwaliteitseisen die voor dat product gelden? 
A een geurige en stevige aardbei 
B een sappige en zachte tomaat 
C een stevige champignon met een open hoed 
D een veerkrachtige en gave aardappel 
 

1p  18 In de horeca gebruikt men zogenaamde fastfoodproducten. 
Welk van onderstaande producten is hiervan een voorbeeld? 
A asperges in blik 
B diepvries appeltaart 
C diepvries hamburger 
D voorgebakken stokbrood 
 

1p  19 Hoeveel % vet mag gemalen biefstuk ten hoogste bevatten? 
A   5% 
B 15% 
C 25% 
D 35% 
 

1p  20 In productinformatie worden naast de energie ook de hoeveelheden eiwitten, koolhydraten 
en vetten opgenomen. 
Hieronder staat de productinformatie van kipfilet, waarin alleen de informatie over 
hoeveelheid en energie is opgenomen. 
 

hoeveelheden in gram Energie Eiwitten Koolhydraten Vetten 
100 gram kipfilet 680 kJ ? ? ? 

 
Wat is de juiste productinformatie voor kipfilet? 
 
 eiwitten koolhydraten vetten 
A     0     10    20 
B   10     20      0 
C   20       0    10 
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Gebruik het onderstaand recept voor het beantwoorden van de vragen 21 tot en met 23. 
 

 
Krentenbolletjes 

 
patentbloem 100% deegtemperatuur   24°C 
gist     8% oventemperatuur 260°C 
zout     2% baktijd ca. 10 minuten 
krentenbroodpoeder   20%   
water   62% kneden 1440 

kneedslagen 
    
vulling    
potpourri 90% voorrijs  30 minuten 
  narijs 

 
55 minuten 
  

 
1p  21  Waaruit bestaat het mengsel van een potpourri voor krentenbolletjes? 

 
1p  22 Welke temperatuur moet de potpourri hebben? 

A 10°C 
B 16°C 
C 24°C 
D 30°C 
 

1p  23 Je gaat met een spiraalkneder, volgens dit recept, het deeg maken voor de 
krentenbolletjes. 
De spiraalkneder heeft twee versnellingen. In de lage versnelling maakt de kneedarm 
120 kneedslagen, in de hoge het dubbele. 
Voor het in de kruim draaien heb je twee minuten nodig. 

 Hoeveel minuten moet de spiraalkneder in totaal draaien om het deeg goed te 
krijgen? 

 
1p  24 Je moet voorkomen dat het deeg van krentenbolletjes grauw en grijs van kleur wordt. 

Wanneer zal het deeg van krentenbolletjes grauw en grijs van kleur worden? 
A Als de gist door het deeg is gekruimeld. 
B Als de potpourri langdurig wordt doorgedraaid. 
C Als het deeg slap wordt afgekneed. 
D Als veel broodverbetermiddel van vruchtenbrood wordt toegevoegd. 
 

1p  25 Voor het maken van zanddegen moeten de hoofdgrondstoffen in een bepaalde volgorde 
gemengd worden. 
Wat is de juiste volgorde? 
A Suiker en bloem mengen en dit mengsel door de vetstof mengen. 
B Suiker met de vetstof mengen en dit mengsel door de bloem mengen. 
C Vetstof en bloem mengen en dit mengsel met de suiker mengen. 
 

1p  26 Voor gevulde koeken gebruik je kaneel en bakpoeder. 
 Met welke hoofdgrondstof moet je deze hulpgrondstoffen voormengen? 
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1p  27 Wat gebeurt er als je te weinig lucht in spritsdeeg wrijft? 

De koekjes 
A vloeien nauwelijks uit. 
B worden hard in plaats van bros. 
C worden te bros. 
D worden te snel gaar. 
 

1p  28 Voor welk deeg gebruikt men bij voorkeur crèmemargarine? 
A boterbiesjes 
B Goudse moppen 
C pitmoppen 
D spritsjes 
 

1p  29 Hoe wordt de vetstof verwerkt in een beslag voor vruchtencake? 
A fijn gesneden 
B geklaard 
C gesmolten 
D opgeklopt 
 

1p  30 Bij welk beslag is bloem al gaar voordat je gaat bakken? 
A koud cakebeslag 
B muffinbeslag 
C soezenbeslag 
D warm cakebeslag 
 

1p  31 Hoe wordt de bloem door een soezenbeslag verwerkt? 
De bloem wordt 
A als laatste doorgespateld. 
B eerst met het water tot een deeg gekneed. 
C in het vocht-botermengsel gaar gekookt. 
D samen met ei als laatste doorgekruimeld. 
 

1p  32 Van welk beslag is de verhouding 2 : 1 : 1 : 2? 
A cakebeslag 
B Moskovisch beslag 
C muffinbeslag 
D soezenbeslag 
 

1p  33 Na het maken van het deeg blijkt de deegtemperatuur 3°C te hoog te zijn. 
 Wat moet er met de voorrijs gebeuren? 

 
3p  34 Groentemacedoine verschilt van andere gerechten door de kleur van de groenten, de 

bereidingswijze en de wijze van serveren. 
Op het uitwerkblad staan in een tabel en aantal van deze kenmerken. 

 Zet in tabel op het uitwerkblad een kruisje onder het juiste kenmerk. 
 

1p  35 Wat is een eigenschap van worteltjes? 
Worteltjes 
A hoef je niet te schrapen als ze jong zijn. 
B kook je in 40 minuten gaar. 
C worden vooral in Limburg geteeld. 
D zijn alleen in het najaar verkrijgbaar. 
 



300006-761o 7  ga naar de volgende pagina 

2p  36 Je hebt het aardappelras 'Eigenheimers' om te koken voor een gerecht met gekookte 
aardappelen. 

 Wat is een lastige kookeigenschap van het aardappelras 'Eigenheimers'? 
 En hoe kun je dat voorkomen? 
 

1p  37 Bouillons worden vaak gezeefd. 
Wat moet een kok gebruiken om de kleinste deeltjes uit de bouillon te zeven? 
A een bolzeef 
B een puntzeef 
C een bloemzeef 
D een passeerdoek 
 

1p  38 Wat is de vakterm voor het zeven van vloeistoffen? 
A ciseleren 
B passeren 
C rissoleren 
 

1p  39 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  40 Bakmixen worden steeds meer toegepast in de bakkerij. 
 Noem twee voordelen van het gebruik van bakmixen. 

 
2p  41 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  42 Welke producten worden vaak in een croissanterie verkocht? 
A belegde broodjes 
B desemproducten 
C halffabrikaten 
D luxe banketproducten 
 

1p  43 Wat is een kenmerk van een gemengd bedrijf in de bakkerij? 
A De bakkerij is gevestigd met andere bedrijven in één ruimte. 
B De bakkerij verkoopt producten van andere bakkers. 
C De productie en verkoop van banketproducten vindt plaats in één bedrijf. 
D Het assortiment bestaat uit brood- en banketproducten. 
 

1p  44 Een bakkerij voor biologische producten wil via levering aan andere bedrijven zijn omzet 
vergroten. 
Welke winkels komen hiervoor het eerst in aanmerking? 
A croissanteriën 
B luxe banketbakkerijen 
C reformwinkels 
D warme bakkers 
 

1p  45 Welke bakkerijen worden tot de ambachtelijke bakkerijen gerekend? 
A broodfabriek en banketfabriek 
B grootbedrijf en industrieel bedrijf 
C kleinbedrijf en middenbedrijf 
D middenbedrijf en grootbedrijf 



300006-761o 8  ga naar de volgende pagina 

 
1p  46 Welke bedrijven zijn vaak gespecialiseerd in luxe banketproducten? 

A bake-off bakkerijen 
B banketbakkerijen met tearoom 
C gemengde bedrijven 
D supermarkten met een bakkersafdeling 
 

2p  47  Noem twee bronnen voor een bakker om regelmatig ideeën op te doen voor nieuwe 
producten. 

 
1p  48 In de bakkerij worden steeds vaker computers ingezet voor het sturen van het 

productieproces. 
Hoe wordt deze manier van produceren genoemd? 
A automatiseren 
B industrialiseren 
C mechaniseren 
 

1p  49 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. 
 

2p  50 Buitenlandse broodsoorten behoren tegenwoordig tot het normale assortiment van de 
Nederlandse bakker. 

 Noem drie buitenlandse broodsoorten die tot het normale assortiment behoren. 
 

1p  51  Noem twee bakkerijproducten die vaak als fill-off producten worden gekocht. 
 

1p  52 Bij het serveren gebruik je een diendoek. 
 Noem een functie van de diendoek. 

 
1p  53 Bij welke organisatie kun je de Internationale Reis- en Kredietbrief aanvragen? 

A ANWB 
B Hiswa 
C Recron 
D VVV 
 

1p  54 Welke organisatie houdt zich vooral bezig met inkomend toerisme? 
A reisbureau 
B SVR 
C touroperator 
D VVV 
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Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 55 tot en met 61. 
 
 
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  55 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  56 Welke maaltijd/maaltijden is/zijn inbegrepen bij het arrangement? 
E ontbijt 
F ontbijt en diner 
G ontbijt en lunch 
H ontbijt, lunch en diner 
 

1p  57 Bij welke hotelketen zou het hotel kunnen horen? 
A familiehotel 'Van den Brink' 
B Holiday Inn 
C hotel 'De Bosrand' 
D hotel 'Marktzicht' 
 

1p  58 Wat is de vakterm voor een tweepersoonskamer? 
A single 
B suite 
C triple 
D twin 
 

2p  59 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 2 de vier ontbrekende gegevens in, 
die voor het hotel belangrijk zijn om te weten. 

 
1p  60 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 
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1p  61 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  62 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  63 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  64 Een klant wil bij een reisbureau een reis boeken. De klant geeft aan dat hij het belangrijk 
vindt dat het milieu zoveel mogelijk wordt gespaard. 
Naar welk soort toerisme gaat de voorkeur van de klant uit? 
A ecotoerisme 
B inkomend toerisme 
C uitgaand toerisme 
D watersporttoerisme 
 

1p  65  Wat is het belangrijkste verschil tussen een standplaatshostess en een 
reisbegeleidster? 

 
1p  66  Geef een voorbeeld van dagrecreatie. 

 


