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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
STAGE IN HET ZIEKENHUIS 
 
Rick loopt stage in een ziekenhuis. 
Zijn stagebegeleider let altijd erg goed op of hij zich goed aan de regels houdt als hij  
een patiënt van bed in de rolstoel moet tillen.
 
 

1p  1  Waarom is het belangrijk dat Rick zich aan de regels houdt bij het tillen? 
 

2p  2  Schrijf twee regels op voor de lichaamshouding van Rick bij het tillen. 
 

1p  3 Rick helpt ook meneer Gielen. Meneer Gielen is 70 jaar en hij heeft zijn heup gebroken 
toen hij van de stoel viel waar hij op stond om een lamp te vervangen.  

   Meneer Gielen woont alleen en nog altijd zelfstandig. Het is nog niet zeker of dit nu, na 
zijn val, ook zo kan blijven.  

 Noem twee mogelijke andere woonvoorzieningen voor meneer Gielen. 
 

1p  4 Meneer Gielen wil na zijn ontslag uit het ziekenhuis graag tijdelijk in een TOP-kamer in 
een verzorgingshuis verblijven. Hiervoor krijgt hij in het ziekenhuis alvast een gesprek met 
iemand van de indicatiecommissie.  

 Wat is de taak van deze indicatiecommissie? 
 
1p  5 Welke soort zorg biedt het ziekenhuis voor meneer Gielen? 

A extramuraal 
B intramuraal 
C semi-muraal 
D transmuraal 
 

2p  6 Meneer Gielen hoopt wel dat hij straks weer terug kan naar zijn eigen woning. Hij is dan 
van plan meteen een alarmcentrale te laten installeren, zodat hij bij een nieuw ongeval 
hulp kan inschakelen. 

    Noem de twee belangrijkste kenmerken van een alarmcentrale. 
 
 
STAGE IN EEN RESTAURANT 
 
Emile, Leonie, Gerwin en Harm werken in een restaurant. 
Emile is de chef-kok, Leonie is de bedrijfsleidster, Gerwin is de eigenaar en Harm is  
de hulpkok. 
Het is niet zo’n groot bedrijf en dat doet de sfeer wel goed. 
Iedereen zegt je/jou tegen elkaar. 
Het is geen probleem als je een keer een dienst wilt ruilen met iemand. 
Eugène loopt stage in dit restaurant. 
Op school is gezegd dat hij zich aan moet passen aan de bedrijfscultuur van het 
restaurant.
 

1p  7  Wat is een bedrijfscultuur? 
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1p  8  Schrijf een zin op uit de tekst 'Stage in een restaurant' waaruit de bedrijfscultuur van  
 het restaurant blijkt. 
 

1p  9  Waaruit blijkt dat er in dit restaurant sprake is van een hiërarchie? 
 
DE SCHOONHEIDSSPECIALISTE 
 
Op school is een schoonheidsspecialiste uitgenodigd. 
Ze gaat vertellen over haar beroep. 
Ook zal ze het aanbrengen van make-up en het verzorgen van nagels demonstreren.
 

1p  10 Voordat de schoonheidsspecialiste begint met de demonstratie stelt ze de volgende 
vraag: "Geef een reden waarom het belangrijk is om hygiënisch te werken." 

 Geef antwoord op deze vraag. 
 

1p  11 De schoonheidsspecialiste begint met de demonstratie van het aanbrengen van  
dag make-up. 
Daarbij vraagt ze aan de klas wat het verschil is tussen een dag make-up en  
een avond make-up. 

 Geef antwoord op deze vraag. 
 

1p  12 De schoonheidsspecialiste begint met het aanbrengen van een foundation. 
 Waarvoor dient deze foundation? 

 
1p  13 Nadat de schoonheidsspecialiste de klas heeft laten zien hoe je een gezicht opmaakt, 

geeft ze een demonstratie nagelverzorging. 
 Welke volgorde moet de schoonheidsspecialiste aanhouden?  

Zet hiervoor de onderstaande zinnen in de juiste volgorde. 
1  in model vijlen van de nagels  
2  spullen klaarzetten 
3  nagelriemen behandelen met bokkenpoot  
4  handbad maken 
5  handen wassen 
6  opbrengen van nagellak 
7  oude nagellak verwijderen  
8  nagels en nagelriemen weken 
 

De schoonheidsspecialiste wil de kennis van de klas testen over een aantal 
verzorgingsproducten. 
Zij stelt aan de klas hierover de volgende drie vragen: 

2p  14  Noem twee redenen waarom je na een reinigingsmelk altijd een lotion of tonic 
gebruikt. 

 
2p  15  Noem twee functies van een dagcrème. 

 
1p  16  Wat is een nadelig effect van zeep op de huid? 

 
2p  17 Hierna legt de schoonheidsspecialiste uit hoe je in de schoonheidssalon rekening kunt 

houden met het milieu. 
 Schrijf hiervan drie duidelijke voorbeelden op. 
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2p  18 Bij het opbrengen van een dag make-up wordt een vaste volgorde gebruikt. 
 Zet de volgende handelingen in de juiste volgorde. 

  1 opbrengen van oogschaduw 
  2 opbrengen van foundation 
  3 opbrengen van dagcrème 
  4 handen wassen 
  5 opbrengen van rouge 
  6 opbrengen van eyeliner, kohlpotlood 
  7 opbrengen van mascara 
  8 verwijderen van oude make-up 
  9 opruimen 
10 opbrengen van lippenstift 

 
1p  19 De schoonheidspecialiste vindt het belangrijk dat ze er zelf verzorgd uitziet. 

 Schrijf één reden op waarom het belangrijk is dat een schoonheidsspecialiste er zelf 
verzorgd uitziet. 

 
1p  20 Na de demonstraties praat de klas nog na over make-up en uiterlijk. 

Nancy zegt dat uiterlijk ook te maken heeft met de cultuur waar je uit komt. 
"Hoe zo dan?", vraagt Mike. 

 Schrijf één voorbeeld op waarbij de relatie tussen uiterlijk en cultuur duidelijk is. 
 
 
EXCURSIE NAAR HET VERZORGINGSHUIS 
 
De klas vmbo Zorg en Welzijn-breed gaat op excursie naar een verzorgingshuis. 
Ze worden rondgeleid en er wordt voorlichting gegeven over het verzorgingshuis.
 

2p  21 Een verzorgingshuis is een voorbeeld van een groothuishouding. 
Een verschil met een kleinhuishouding is het aantal te verzorgen mensen. 

 Noem nog twee verschillen tussen een groothuishouding en een kleinhuishouding. 
 

2p  22 Er wordt verteld dat een verzorgingshuis een non-profit organisatie is. 
Het verschil met een profit organisatie wordt wel steeds kleiner. 
Steeds vaker worden taken van een non-profit organisatie uitbesteed aan een profit 
organisatie. 

 Noem twee taken die steeds vaker door een non-profit organisatie worden uitbesteed. 
 

1p  23 In het verzorgingshuis wonen veel mensen die langere of kortere tijd slecht ter been zijn. 
Er bestaat een instantie waar hulpmiddelen zoals rolstoelen en krukken gehuurd of 
gekocht kunnen worden.  

 Schrijf op hoe deze instantie heet. 
 

1p  24 Er worden tegenwoordig steeds meer voorzieningen getroffen om mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig te laten wonen. 
Eén van deze voorzieningen is de telefooncirkel. 

 Schrijf nog een voorziening op. 
 

2p  25 In het verzorgingshuis worden de bewoners onder meer geholpen bij de persoonlijke 
verzorging. 

 Waarom is het voor bewoners van een verzorgingshuis belangrijk dat er aan hun 
persoonlijke verzorging aandacht wordt besteed? 

 Schrijf twee redenen op. 
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DE THUISZORG 
 

1p  26 Max gaat als verzorgende stage lopen in de thuiszorg.  
De stagebegeleider heeft verteld dat ze in de thuiszorg veel aandacht besteden aan de 
uitvoering van de Arbo-wet. 

 Schrijf op wat de afkorting Arbo betekent. 
 

2p  27 Volgende week heeft Max een kennismakingsgesprek met zijn stagebegeleidster. 
Hij wil het gesprek goed voorbereiden. 

 Wat moet hij aan de stagebegeleidster vragen om een goede start met zijn stage te 
kunnen maken? 

 Noteer drie geschikte vragen. 
 

2p  28 Max zoekt voor het kennismakingsgesprek leuke en nette kleren uit.  
 Noem drie factoren die voor Max een rol kunnen spelen bij het uitkiezen van geschikte 

kleding.  
 

2p  29 In het kennismakingsgesprek vertelt zijn stagebegeleidster dat het van belang is, om bij  
huishoudelijk werk zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu. 

 Noem vier maatregelen die je bij huishoudelijke werkzaamheden kunt nemen om 
zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu. 

 
1p  30 Welk keurmerk heeft betrekking op het milieu? 

 
        1           2   3         4 

 
   

 
 
 

A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

1p  31 Welke soort informatie geeft het milieukeurmerk? 
A interactieve informatie 
B objectieve informatie 
C subjectieve informatie 
 

1p  32 Max gaat vanmorgen met zijn stagebegeleidster mee naar mevrouw Donkers. 
Mevrouw Donkers heeft reuma en kan zich daarom niet goed verzorgen. 
De thuiszorg ondersteunt mevrouw Donkers bij de ADL. 

 Wat betekent de afkorting ADL? 
 

2p  33 Als je mevrouw Donkers helpt bij het douchen houd je rekening met haar persoonlijke 
wensen. 

 Noem drie punten waaraan je dan moet denken. 
 

1p  34 Deze morgen krijgt mevrouw Donkers een manicurebehandeling. 
Wat geldt voor de verzorging van de vingernagels? 
A de vingernagels nooit knippen, alleen vijlen 
B de vingernagels recht knippen 
C de vingernagels rond knippen 
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1p  35  Noem twee hulpmiddelen die bij het nagelknippen nodig zijn. 
 

1p  36 Omdat mevrouw Donkers vanwege haar reuma geen zware tassen meer kan dragen, 
doen de buren vaak de boodschappen voor haar. 
Van welke zorg is er in deze situatie sprake? 
A basiszorg 
B mantelzorg 
C professionele zorg 
D zelfzorg 
 
 
HET KINDERDAGVERBLIJF 
 

1p  37 Tijdens de stage in een kinderdagverblijf moet Ellen ervoor zorgen dat de kinderen voor 
het middageten hun handjes wassen. 
Het gebruik van zeep hierbij 
A is af te raden omdat het de huid uitdroogt. 
B moet worden aangeraden omdat de huid nu eenmaal vervuilt. 
C moet worden afgeraden omdat de zuurgraad van de huid onherstelbaar wordt 

beschadigd. 
 

2p  38 Kinderen komen regelmatig met hun ouders/verzorgers op het consultatiebureau. 
 Noem twee activiteiten van het consultatiebureau. 

 
1p  39 Op het kinderdagverblijf leert Ellen een kindje kennen waarvan de ouders niet meer in 

staat zijn het te verzorgen of op te voeden. 
 Welke instantie neemt dan de verantwoordelijkheid van de ouders over voor de 

verzorging en de opvoeding van dit kindje? 
 

1p  40 Een ouder vraagt aan Ellen of het verstandig is om het haar van haar kindje elke dag te 
wassen. 
Ellen antwoordt dat dit niet verstandig is. 

 Waarom is het niet verstandig de haren elke dag te wassen? 
 

2p  41 Tijdens een stagebegeleidingsgesprek heeft de stagebegeleidster Ellen verteld dat op het 
kinderdagverblijf veel aandacht besteed wordt aan de uitvoering van de Arbo-wet. 

 Met welke drie aspecten houdt de Arbo-wet rekening? 
 

1p  42 Ellen heeft zelf een activiteit met de kinderen voorbereid en uitgevoerd. 
Met haar stagebegeleidster gaat zij de voorbereiding en de uitvoering nabespreken. 

 Kruis in het schema op het uitwerkblad drie vragen aan, die de stagebegeleidster kan 
stellen om de opdracht met Ellen na te bespreken. 

 
 
DE VOEDINGSDIENST 
 
Karel loopt stage bij de voedingsdienst van een instelling voor verstandelijk 
gehandicapten. Deze dienst maakt onderdeel uit van de facilitaire dienst.
 

2p  43 De facilitaire dienst bestaat vaak uit meerdere diensten waaronder de voedingsdienst.  
 Noem drie andere diensten. 

 
 
 



300009-606o* 7  einde 

2p  44 Bij het bereiden van de maaltijd voor de bewoners wordt er veel gebruik gemaakt van 
convenience food. 

 Noem twee voordelen van het gebruik hiervan. 
 

1p  45 Karel heeft de taak gekregen om de keuken schoon te maken. 
Welk reinigingsniveau pas hij toe?  
A huishoudelijk schoon 
B ruw schoon 
C smetschoon 
 

1p  46 Welk schoonmaakmiddel zal Karel gebruiken om aangekoekt vuil los te maken? 
A een onderhoudsmiddel 
B een ontsmettingsmiddel 
C een reinigingsmiddel 
 

1p  47 Bij de voedingsdienst wordt er volgens het HACCP-systeem gewerkt. 
 Waarom wordt er volgens dit systeem gewerkt? 

 
1p  48 De elektrische apparaten in de keuken hebben allemaal een keurmerk. 

Welk keurmerk komt voor op elektrische apparaten? 
 
        1       2   3          4 

    

 

 
 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

1p  49 Het productieproces van de voedingsdienst kent de onderstaande stappen. 
  1 het serveren 
  2 het bereiden van de producten 
  3 de inkoop van de producten 
  4 het schoonmaken van de materialen in de keuken 
  5 de opslag van de producten 
  6 het portioneren 
  7 het opstellen van het menuplan 
  8 het afwassen 

 Zet deze stappen in de juiste volgorde. 
 

1p  50 In de instelling wonen en werken verstandelijk gehandicapten. 
Tot welke soort van voorziening behoort deze instelling? 
A ambulante voorziening 
B extramurale voorziening 
C intramurale voorziening 
D semi-murale voorziening 
 


