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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
SANDY EN ANNE 
 
Sandy zit in klas 4 van het vmbo Zorg en Welzijn-breed. 
Sandy loopt stage op een dagopvang voor lichamelijk gehandicapte kinderen. 
Anne komt elke dag naar deze dagopvang.  
Anne is zeven jaar en zit door een auto-ongeluk blijvend in een rolstoel.
 

1p  1  Kruis aan welke leeftijdsgroep voor Anne geldt. 
 

Leeftijdsgroep Anne 
Kleuter  
Peuter  
Puber  
Schoolkind  

 
2p  2 Sandy gaat voor Anne de lunch klaarmaken. 

Anne eet een boterham met kaas, een kiwi en drinkt een beker melk. 
Hieronder zie je de verschillende voedingsmiddelen die Anne gegeten of gedronken heeft. 

 Trek vanaf ieder voedingsmiddel een lijntje naar de groep van de voedingswijzer waar 
dit thuishoort. 

 
 voedingswijzer
 

 
    kiwi 

 
Groep 1 
 
 

 
beker melk 

 
Groep 2 
 
 

 
boterham 

 
Groep 3 
 
 

 
  kaas 

 
Groep 4 
 
 

 

A 
B 
C 
D

 
A 
B 
C 
D 

X B(2) (3) X 
X 

A 
B 
C 
D 

  (1) 
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1p  3 Bij de dagopvang krijgt het spelen in allerlei vormen de nodige aandacht. 
 Geef aan met een lijntje in welke groep deze spellen vallen. 

 
 
Barbie 
 
 

  
Bewegingsspel 
 
 

 
Pingpongen 
 
 

  
Fantasiespel 
 
 

 
2p  4 Anne houdt ook erg van buiten spelen. 

Sandy heeft gehoord van een scoutinggroep waar ook kinderen in een rolstoel lid van 
kunnen worden. 
Ze vraagt een informatiefolder aan en laat deze zien aan de ouders van Anne. 
 
 
  Scoutinggroep 'Baloo en de wolven' 
 
  Doelstelling van de scoutinggroep is dat alle kinderen met en zonder handicap leren  
  met elkaar om te gaan. 
  De groep is bedoeld voor kinderen van 5 t/m 10 jaar. 
  De groep komt elke zaterdag bij elkaar van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
  Er zijn twee mensen bij de leiding die in het dagelijks leven werken met lichamelijk 
  gehandicapte kinderen. 
  In het programma speelt het buitenleven een grote rol. 
 

 
Omdat Anne graag buiten speelt, lijkt deze scoutinggroep erg geschikt voor haar. 

 Noem nog drie redenen uit de folder waarom deze groep geschikt is voor Anne. 
 
1  ...................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
2  ...................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
3  ...................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  5 Scoutinggroep 'Baloo en de wolven' maakt een reisje naar Rotterdam. 
Als kennismaking met de groep mag Anne ook mee met dit dagje uit. 
Zij zullen een rondvaart door de haven maken. 
In het onderstaande schema staat bij vier boten een symbool.  
  

Naam boot  

 
De Hollander 
 

 

 
    

 
De Majesteit 
 

 

 

 
De Marco 
Polo 

 

 
 

 
De Maxima 

 

 
 
Welke boot komt in aanmerking voor het dagje uit? 
A De Hollander 
B De Majesteit 
C De Marco Polo 
D De Maxima 
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IRIS EN DE STAGE IN DE THUISZORG 
 
Iris zit in klas 4 van het vmbo Zorg en Welzijn-breed. 
Iris loopt stage bij de thuiszorg. 
Ze helpt samen met haar stagebegeleidster de 78-jarige mevrouw Kamminga. 
Mevrouw Kamminga gaat binnenkort naar een verpleeghuis. 
Maar eerst moet mevrouw Kamminga een keuze maken naar welk verpleeghuis zij wil. 
Iris helpt mevrouw Kamminga hierbij door een lijstje te maken. 
Op het onderstaande lijstje staan de wensen van mevrouw Kamminga.
 
Wensenlijstje mevrouw Kamminga over verpleeghuis. 
- dichtbij woonplaats dochter en kleinkinderen 
- de hele dag door mogelijkheid om bezoek te ontvangen 
- gemeenschappelijke ruimte om met andere bewoners te praten of spelletjes te doen 
- gelegenheid tot bijwonen van kerkdienst op zondag 
- gebruik kunnen maken van bibliotheek 
 
 

2p  6 In het volgende schema staan de gegevens van verpleeghuis 'De Rank' onder elkaar. 
 Zet een kruisje in het kleine hokje achter het gegeven wat voldoet aan één van de 

wensen van mevrouw Kamminga. 
 

Verpleeghuis 'De Rank'  
Ligt op 2 kilometer van woonplaats dochter.  
Bezoek is toegestaan van 10.00-12.00 uur 
en van 15.00 tot 20.00 uur. 

 

Gemeenschappelijke ruimte aanwezig.  
Op zondag gelegenheid om kerkdienst bij te 
wonen in de kerkzaal. 

 

Bibliotheek beschikbaar.  
 
1p  7 Tot welke voorziening behoort een verpleeghuis? 

A ambulante voorziening 
B extramurale voorziening 
C intramurale voorziening 

 
1p  8 Het verpleeghuis 'De Rank' werkt zonder winst te maken. 

Hoe wordt zo'n organisatie ook wel genoemd? 
A non-profit organisatie 
B profit organisatie 
C semi-profit organisatie 
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MAAIKE EN DE STAGE IN HET ZIEKENHUIS  
 

1p  9 Maaike loopt stage bij de facilitaire dienst in een ziekenhuis. 
Bij het schoonmaken van de vloeren wordt er gebruik gemaakt van verschillende 
materialen. 

 Trek een lijn tussen de juiste beschrijving en het materiaal. 
 

beschrijving  materiaal 
Gebruiken op gladde vloer die tegen 
water bestand is. Alleen gebruiken als 
de vloer erg vuil is. 

 Stofwisser 

Brede zwabber die alle kanten op kan 
zwenken. Na gebruik wordt de 
stofwisdoek verwijderd. 

 Rugstofzuiger 

Vooral te gebruiken om te zuigen in 
ruimten waar veel spullen staan of in 
een trappenhuis. 

 Schrobmachine 

 
1p  10  Geef door middel van een kruisje in het juiste vakje aan of deze artikelen op  

 de materiaal/werkwagen thuishoren. 
 

Hoort dit op de wagen? Ja Nee 
Handveger   
Grote ketelstofzuiger   
Wisdoekjes   
WC-borstel   
Toiletpapier   

 
1p  11  Geef in het onderstaande schema aan welke apparatuur thuishoort in de grootkeuken. 

 
Hoort dit thuis in de grootkeuken? Ja Nee 
Braadslee   
Staafmixer   
Steamer    

 
1p  12 Op welk plaatje (1, 2 of 3) staat een au bain marie-wagen afgebeeld? 

 
      1    2         3 

   
 

A 1 
B 2 
C 3 
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1p  13 In het personeelsrestaurant wordt het volgende menu geserveerd. 
 
- Ossenstaartsoep 
- Boerenkoolstampot met   
  rundervink 
- Caramelpudding 

 
Het bestek ontbreekt nog op de gedekte tafel (voor één persoon). 

 Teken het bestek op de juiste plaats in de tekening. 
 
 
 

 
 
 
PEUTER MARIJKE 
 
Een tijdschrift voor ouders met jonge kinderen heeft een rubriek 'vraag en antwoord'. 
Laatst stond er de volgende vraag in. 
 
Mijn dochtertje Marijke is nu twee jaar.  
Aan het ontbijt snijd ik haar boterham in kleine stukjes. 
De laatste weken wil ze niet meer dat ik haar help met eten. 
Ze roept dan 'zelf doen' en maakt er een erge smeerboel van. 
Op deze manier duurt het veel langer voordat Marijke haar boterham heeft opgegeten.
 
 

1p  14 Waarom is het belangrijk dat een peuter dingen zelf mag doen, ook al duurt het wat 
langer? 
A zo gaat een peuter beter en sneller eten 
B zo leert een peuter zelfstandig/onafhankelijk te worden 
C zo zal een peuter niet zo snel gaan huilen 
 

1p  15 Marijke kan al aardig wat woordjes zeggen waaronder 'zelf doen'. 
Bij welke ontwikkeling hoort de taalontwikkeling? 
A geestelijke ontwikkeling 
B lichamelijke ontwikkeling 
C sociale ontwikkeling 
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FATIMA EN MEVROUW DE BOER 
 
Fatima loopt stage bij de thuiszorg en is bij mevrouw De Boer. 
Mevrouw De Boer is slecht ter been. 
Mevrouw De Boer wil graag pannenkoeken met spek en stroop eten, omdat haar twee 
kleinkinderen op bezoek komen. 
 
Hiervoor is nodig: 
- pannenkoekenmix 
- eieren 
- melk 
- ontbijtspek 
- stroop 
- margarine 
 
Mevrouw De Boer heeft in huis: 
- eieren 
- ontbijtspek 
- margarine  
- stroop 
 
 

1p  16 Fatima gaat de ontbrekende artikelen kopen. 
 Welke twee artikelen zijn dat? 

 
1  ...................................................................................................................................... 
 
2  ...................................................................................................................................... 
 
Fatima haalt snel de boodschappen en gaat aan de slag. 
Op het pak pannenkoekenmix staat het volgende: 
 

Pannenkoekenmix (inhoud 1 kilo) 
voor 8 personen 
 
Benodigdheden: 
1 pak pannenkoekenmix 
8 eieren 
2 liter melk 
margarine of olie om te bakken 

 
 
Het pak pannenkoekenmix is bedoeld voor acht personen. 
Dat is teveel want met Fatima erbij zijn er vier personen om pannenkoeken te eten. 
Fatima besluit het recept aan te passen. 
 

1p  17 Hoe moet Fatima het recept geschikt maken voor vier personen? 
Zij moet de ingrediënten dan 
A delen door twee. 
B delen door vier. 
C verdubbelen. 
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1p  18 In het pak zit een kilo pannenkoekenmix.  
Hoeveel gram is een kilo? 
A 500 gram 
B 750 gram 
C 1000 gram 
D 1500 gram 

 
1p  19  Vul in onderstaand lijstje in hoeveel Fatima van alles nodig heeft voor vier personen. 

 
- ……………………………………………….. gram pannenkoekenmix 
 
- ….……………………………………………. eieren 
 
- ……………………………………………….. liter melk 
 

2p  20 Op het pak melk staan gegevens die verplicht op dit pak moeten staan. 
Eén daarvan is de inhoud (de hoeveelheid melk) van het pak. 

 Noem nog twee andere gegevens die verplicht op het pak melk horen te staan. 
 
1  ...................................................................................................................................... 
 
2  ...................................................................................................................................... 
 

1p  21 Fatima doet alle ingrediënten in een beslagkom en pakt de mixer. 
Op de mixer staat een plaatje van een keurmerk met een woord eronder. 
Wat heeft Fatima op de mixer zien staan? 
A ECO 
B KEMA 
C KOMO 
 

1p  22 Als de pannenkoeken klaar zijn vraagt mevrouw De Boer of Fatima graag pannenkoeken 
met spek eet. 
Fatima zegt dat zij de pannenkoeken met spek niet mag eten omdat zij moslim is. 

 Kruis in onderstaande tabel aan wat Fatima vanwege haar geloof wel of niet mag 
eten. 

 
Mag Fatima dit eten? Ja Nee 
Eieren   
Varkensvlees   
Melk   
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NADIA EN DE BEZEERDE KNIE 
 
Nadia gaat op de fiets naar school. 
Als Nadia vlak bij school is moet ze hard remmen en valt van haar fiets. 
Nadia heeft haar knie flink bezeerd. 
Iemand van het schoolpersoneel komt meteen kijken en besluit samen met Nadia naar  
de huisarts te gaan.
 

1p  23 Onder wat voor soort zorg valt een bezoek aan de huisarts? 
A eerstelijns zorg 
B nuldelijns zorg 
C tweedelijns zorg 
 

1p  24 De huisarts zegt dat Nadia de komende dagen de knie zoveel mogelijk moet laten rusten. 
Om te lopen zal zij gebruik moeten maken van krukken. 

 Bij welke instantie kan Nadia de krukken lenen/huren? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  25 De moeder van Nadia wil haar dochter met de zere knie een beetje verwennen. 
Nadia mag daarom kiezen wat ze zullen eten. 
Nadia wil patat eten met mayonaise. Haar moeder vindt dit voor deze keer een goed idee.  
Maar als Nadia elke dag patat met mayonaise zou willen eten, vindt haar moeder dat 
geen verstandige keuze. 

 Noem een reden waarom elke dag patat met mayonaise eten geen verstandige keuze 
is. 

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

1p  26 Nadia kan nu even niet met de fiets naar school. 
De buurvrouw biedt aan om Nadia iedere dag te halen en weer thuis te brengen. 
Hoe heet dit soort zorg? 
A mantelzorg 
B professionele zorg 
C zelfzorg 
 

1p  27 Nadia wil ondanks haar zere knie toch graag uitgaan op zaterdagavond. 
Haar ouders vinden dit geen goed idee. 
’s Avonds praat Nadia er nog een keer met haar ouders over. 
Nadia krijgt alle gelegenheid om te zeggen wat zij zelf vindt. 
Haar ouders luisteren ook goed naar haar argumenten. 
Hoe gaan de ouders van Nadia met haar om? 
A anti-autoritair 
B autoritair 
C democratisch 
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SHARON EN DE FAMILIE KRUIF 
 
Sharon zit in de vierde klas van het vmbo Zorg en Welzijn-breed en loopt een dagje  
mee met een kraamverzorgster. 
De kraamverzorgster werkt op dit moment bij de familie Kruif waar een baby geboren 
is. 
Mevrouw Kruif maakt zich zorgen om baby Robin omdat hij 150 gram is afgevallen. 
Hij drinkt verder wel goed. 
De kraamverzorgster stelt mevrouw Kruif gerust. 
Het is heel normaal dat een baby de eerste dagen na de geboorte iets afvalt.
 
 

1p  28 Waardoor valt de baby na de geboorte iets af? 
A veel huilen 
B vochtverlies 
C weinig slapen 
 

1p  29 Sharon kijkt toe als mevrouw Kruif de baby in bad doet en ziet dat de baby haar duim 
stevig vastpakt. 
De kraamverzorgster legt aan Sharon uit dat dit een reflex is. 
Hoe heet deze reflex? 
A grijpreflex 
B loopreflex 
C schrikreflex 
 

1p  30 Sharon helpt de kraamverzorgster bij het bereiden van de warme maaltijd. 
De kraamverzorgster wil voor mevrouw Kruif producten gebruiken waarin veel ijzer zit. 
Welke groente kan zij het beste kiezen? 
A sperziebonen 
B spinazie 
C witlof 
 

2p  31 Na het middageten hebben mevrouw Kruif en de baby geslapen. 
Sharon vraagt aan mevrouw Kruif of zij nog iets voor haar kan doen. 
Mevrouw Kruif zou het erg fijn vinden als Sharon haar zou willen helpen met het 
wassen van haar haren. 

 Noem vijf materialen die je nodig hebt als je het haar van mevrouw Kruif gaat 
wassen en drogen. 

 
1  ...................................................................................................................................... 
 
2  ...................................................................................................................................... 
 
3  ...................................................................................................................................... 
 
4  ...................................................................................................................................... 
 
5  ...................................................................................................................................... 
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1p  32  Waarom is het belangrijk om eerst alle spullen klaar te leggen voordat je het haar 
gaat wassen? 

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

1p  33 Mevrouw Kruif heeft lang haar en nogal wat klitten. 
Welk hulpmiddel kun je het beste gebruiken? 
A borstel 
B fijne kam 
C grove kam 
 

1p  34 Hoe kan mevrouw Kruif ervoor zorgen dat het haar minder klit? 
A crèmespoeling gebruiken 
B haarolie gebruiken 
C milde shampoo gebruiken 
 

1p  35  Hoe controleer je de temperatuur van het water voordat je het haar van mevrouw 
Kruif nat maakt? 

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

1p  36 Als je het haar van mevrouw Kruif gewassen hebt, is het heel belangrijk dat je het 
goed uitspoelt.  

 Waarom is dat belangrijk? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  37 Mevrouw Kruif vertelt dat ze binnenkort naar de kapper zal gaan voor een permanent. 
Ze zegt dat ze een hele grove krul wil. 
Welke wikkels zal de kapper gebruiken om een heel grove krul te krijgen? 
A groot 
B klein 
C middel 
 

1p  38  Waar zal de kapper vooral op letten bij het inzetten van de wikkels? 
 Noem twee handelingen. 
 
1  ...................................................................................................................................... 
 
2  ...................................................................................................................................... 
 

1p  39  Op welke manier kun je het haar laten krullen zonder wikkels of permanent? 
 Noem één manier. 
 
.......................................................................................................................................... 
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MEVROUW VAN ZANTEN 
 
Mevrouw Van Zanten is 75 jaar en woont sinds kort in een aanleunwoning. 
 
 

1p  40 Naast de aanleunwoning zijn er nog een aantal woonvormen voor ouderen. 
In welke woonvorm woont de oudere het meest zelfstandig? 
A aangepaste eigen woning 
B verpleeghuis 
C verzorgingshuis 
 

1p  41 Mevrouw Van Zanten voelt zich soms een beetje eenzaam omdat zij haar oude buurt mist.  
Zij zou het leuk vinden om in contact te komen met leeftijdsgenoten. 
Om iets aan de situatie te veranderen kijkt mevrouw Van Zanten in de gemeentegids. 
Mevrouw Van Zanten houdt van zingen en kijkt in de gemeentegids of er voor haar een 
geschikt koor in staat. 
Het lijstje in de gemeentegids ziet er zo uit. 
 
Omschrijving Koor Meest geschikt voor  

Mevr. Van Zanten 
Jongerenkoor 'De regenboog'  
Kinderkoor 'De sleuteltjes'  
Mannenkoor 'De parelvissers'  
Seniorenkoor (60 +) 'Muziek op leeftijd'  
Operakoor ‘Bel Canto’  
Gospelkoor ‘Praise The Lord’  

 
 Geef aan met een kruisje welk koor voor mevrouw Van Zanten het meest geschikt is. 

 
1p  42 Mevrouw Van Zanten doet zoveel mogelijk zelf. 

Ze maakt ook zelf het toilet schoon. 
Op het schoonmaakmiddel dat ze gebruikt staat het volgende teken. 

 
Wat betekent dit teken? 
A het is giftig 
B het is licht ontvlambaar 
C niet mengen met een ander schoonmaakmiddel 
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2p  43 Mevrouw Van Zanten kookt nog zoveel mogelijk zelf. 
Het valt de medewerker van de thuiszorg op dat mevrouw Van Zanten alle afval in 
dezelfde vuilnisbak stopt. 
De medewerker legt mevrouw Van Zanten uit dat er ook een GFT bak is, waarin veel afval 
kan om hergebruikt te worden. 

 Kruis in het volgende schema aan welk afval mevrouw Van Zanten in de GFT bak kan 
stoppen. 
 

Afval Kan in GFT 
bak 

aardappelschillen  
leeg zakje van chips  
gebruikte koffiefilters  
plastic verpakking van koekjes  
reclamefolder van de groenteboer    

 
1p  44 Mevrouw Van Zanten vindt het erg handig om af en toe bij de supermarkt 

diepvriesmaaltijden te kopen. 
Zij hoeft deze dan alleen nog maar even op te warmen. 
Onder welke categorie vallen deze maaltijden? 
A convenience food 
B fast food 
C junk food 


