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Dit examen bestaat uit 56 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 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. 
 
Wat is een doel van de Warenwet? 
A het beschermen van de veiligheid van de werknemer 
B het beschermen van de volksgezondheid 
C het controleren op een goede sociale hygiëne 
D het controleren van het economisch resultaat van een bedrijf 
 
Door ergonomisch te denken kunnen veel gezondheidsklachten aan benen, rug en voeten 
voorkomen worden. 
Een voorbeeld van ergonomisch denken is dat je moet zorgen voor de juiste werkhoogte. 

 Schrijf nog twee voorbeelden op. 
 
Mensen uit een andere cultuur en geloof hebben vaak ook andere voedingsgewoonten. 
Bij welk geloof is het eten van rundvlees verboden? 
A bij de islam 
B bij het boeddhisme 
C bij het hindoeïsme 
D bij het jodendom 
 
Wat mag iemand met een glutenvrij dieet absoluut niet eten? 
A aardappelen 
B chocolade  
C tarwebrood 
D yoghurt 
 
Wat is de beste werkvolgorde bij het maken van een heldere brunoisesoep? 
A afwegen, bank hygiënisch reinigen, het product maken, materialen en 

gereedschappen pakken 
B bank hygiënisch reinigen, materialen en gereedschappen pakken, afwegen, het 

product maken 
C het product maken, materialen en gereedschappen pakken, bank hygiënisch reinigen, 

afwegen 
D materialen en gereedschappen pakken, afwegen, het product maken, bank hygiënisch 

reinigen 
 
Waarvan kun je de krachtigste vleesbouillon trekken? 
A van gemalen mager kalfsvlees 
B van runderschenkel 
C van varkensbeenderen 
D van varkenspoulet 
 

 1 1p 

 2 2p 

 3 1p 

 4 1p 

 5 1p 

 6 1p 
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Gebruik onderstaande tekst voor het beantwoorden van de vragen 7 tot en met 19. 
 
 
 Bakker Bram wil een winkel beginnen in een groot winkelcentrum met veel pas- 
 santen. Een adviesbureau adviseerde hem om een duidelijk bedrijfsconcept te  
 maken en eerst aandacht te schenken aan het invullen van de 6 P’s. 
 Een belangrijk onderdeel van zijn bedrijfsconcept is dat hij zijn winkel in drie 
 gedeelten wil splitsen: 
 
 gedeelte 1  
 een gedeelte waar de gasten in een gezellige omgeving kunnen zitten en een 
 gevuld(e) broodje/croissant of een snack uit de bakkerij kunnen opeten 
 
 gedeelte 2 
 een winkelgedeelte waar passanten een gevuld(e) broodje/croissant of een snack  
 uit de bakkerij kunnen bestellen en meenemen 
 
 gedeelte 3 
 een broodautomaat waar klanten ook na winkelsluiting producten ‘uit de muur  
 kunnen trekken’ 
 
 De bakker wil dit bedrijfsconcept gaan omzetten in een bedrijfsformule en meer 
 winkels met dezelfde formule openen in andere steden. 
 
 
Bakker Bram wil beginnen in een winkelcentrum met veel passanten. 

 Wat zijn passanten? 
 
Een bedrijfsformule is op te stellen aan de hand van de zes P’s. Die staan voor zes 
factoren die van belang zijn bij het opzetten van een bedrijfsformule. Deze factoren 
beginnen allemaal met een P. Een reclamebureau adviseert de bakker wekelijks te 
adverteren in een stadskrant. 

 Welke van de zes P's van de bedrijfsformule wordt met het wekelijks adverteren  
 ingevuld? 
 
Wat is de naam voor gedeelte 1 van het bedrijfsconcept van bakker Bram? 
A chocolaterie 
B croissanterie 
C konditorei 
D tearoom 
 
Wat is de verzamelnaam voor de producten in gedeelte 2 van de bedrijfsformule van 
bakker Bram? 
A convenience food 
B fast food 
C junk food 
D snack food 
 

 7 1p 

 8 1p 

 9 1p 

 10 1p 
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Een belangrijke doelstelling van een ondernemer is het maken van winst. Een andere 
doelstelling is de continuïteit van het bedrijf. 
Wat betekent de continuïteit van het bedrijf? 
A dat het bedrijf blijft voortbestaan 
B dat het bedrijf voldoende klanten blijft houden 
C dat het bedrijf voldoende werknemers blijft houden 
 
In de broodjesautomaat wil bakker Bram verschillende belegde broodjes en warme 
snacks uit de bakkerij verkopen. De broodjesautomaat moet daarom gescheiden worden 
in een koel en een warm gedeelte. 
Boven welke minimale temperatuur moeten de warme snacks bewaard worden in de 
broodjesautomaat? 
A 35 ºC 
B 45 ºC 
C 55 ºC 
D 65 ºC 
 
Bij welke maximale temperatuur moeten de belegde broodjes en de broodjes gezond 
bewaard worden in de broodjesautomaat? 
A   2 ºC 
B   7 ºC 
C 12 ºC 
D 18 ºC 
 
Het bewaren van onvoldoende verwarmde snacks en onvoldoende gekoelde belegde 
broodjes en broodjes gezond is gevaarlijk. 

 Waarom is dat gevaarlijk? 
 
Gebruik onderstaande grafiek voor het beantwoorden van de vragen 15 tot en met 17. 
 
In de volgende grafiek staat de omzetbegroting van 2005-2009 waarnaar bakker Bram 
streeft voor zijn nieuwe bedrijf. 
 
 

Omzet begroting 2005-2009 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

broodautomaat

winkelgedeelte

eetgedeelte

Legenda:

20092008200720062005

€

(x1000)

 
 
 

 Welke omzet verwacht bakker Bram in 2008 in het winkelgedeelte? 
 

 11 1p 

 12 1p 

 13 1p 

 14 1p 

 15 1p 
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 In welk gedeelte van zijn bedrijf verwacht bakker Bram dat hij in de eerste 5 jaar de 
grootste omzetstijging zal hebben? 

 
 Welke totale omzet verwacht Bakker Bram in 2005 van zijn bedrijf? 

 
Bakker Bram legt zich duidelijk toe op de gemaksmarkt. Een geheel andere trend is dat 
klanten steeds vaker vragen om biologische producten. 
Welk logo is van een biologisch keurmerk? 
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In de bakkerij kennen we het klein-, midden- en grootbedrijf. 
Welk soort bedrijf is van toepassing op bakker Bram als hij in twee andere steden een 
winkel met dezelfde formule zou openen? 
A groot bedrijf 
B klein bedrijf 
C midden bedrijf 
 
Een andere bakker wil in een grote supermarkt een bakkerij beginnen. Hierin wil hij 
verschillende soorten halfgebakken broodjes en brood afbakken en verkopen. 
Hoe heet een bakkerij die in een supermarkt is gevestigd? 
A een ambachtelijke bakkerij 
B een indoor bakkerij 
C een instore bakkerij 
D een supermarkt bakkerij 
 

 Hoe heet het proces waarbij halfgebakken broodjes worden afgebakken? 
 

 Hoe heet het proces waarbij halffabrikaten worden afgemaakt tot een eindproduct? 
 
Bakker Berend maakt veel gebruik van halffabrikaten. 

 Noem twee voordelen van het gebruik van halffabrikaten. 
 
In een praktijkles voor brood en banketbakken moet een leerling Goudse moppen en 
roombroodjes maken. Zij begint met het afwegen van de grondstoffen voor de 
roombroodjes. 
Welke twee grondstoffen mogen niet bij elkaar komen voordat zij het deeg gaat kneden? 
A bloem en kleinbroodpoeder 
B bloem en zout 
C gist en melkpoeder 
D zout en gist 
 

 16 1p 

 17 1p 

 18 1p 

 19 1p 

 20 1p 

 21 1p 

 22 1p 

 23 1p 

1p  24 
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Aan het begin van het kneedproces heeft het deeg een temperatuur van 20 °C. 
Na 8 minuten kneden in de kneedmachine heeft het deeg een temperatuur van 25 °C. 

 Wat is er de oorzaak van dat het deeg tijdens het kneedproces warmer is geworden? 
 
Na het kneden bolt zij het deeg op. Daarna volgt de eerste rusttijd. Tijdens deze rusttijd 
maakt het gist een gas zodat het deeg gaat rijzen. 
Welk gas is dat? 
A CO 
B CO2 
C O2 
D O3 

 
Tijdens de eerste voorrijs gaat de leerling het deeg voor de Goudse moppen maken. 
Voordat ze begint met het maken van het deeg moet zij de grondstoffen voorbewerken. 
Op welke manier moet zij de bakpoeder voorbewerken? 
A de bakpoeder mengen met de suiker 
B de bakpoeder oplossen in het vocht 
C de bakpoeder zeven met de bloem 
D de klontjes kapot rollen met een rolstok 
 
Op welke manier moet zij de margarine/boter voorbewerken? 
A de margarine/boter een uur van tevoren uit de koeling halen en soepel maken  
B de margarine/boter even invriezen en daarna in mooie blokjes snijden 
C de margarine/boter smelten en verder verwerken 
D de margarine/boter zo laat mogelijk uit de koeling halen en niet soepel maken 
 
Tijdens het bakken worden de koekjes erg stijf en hard. 
Welke afweegfout heeft deze leerling gemaakt? 
Zij heeft 
A te veel margarine/boter afgewogen. 
B te veel suiker afgewogen. 
C te weinig bakpoeder afgewogen. 
D te weinig bloem afgewogen. 
 
Hieronder staan vier afbeeldingen van een bakplaat met Goudse moppen. 
Op welke manier moet je de koekjes op de bakplaat zetten zodat ze mooi gelijkmatig 
bakken, en overal rondom een gelijkmatige kleur krijgen? 
 

  
A B C D 

 
 

 25 1p 

 26 1p 

 27 1p 

 28 1p 

 29 1p 

 30 1p 
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Van welk deegsoort worden koekjes zoals allerhande, boterbiesjes, Goudse moppen, 
hazelnootmoppen, pitmoppen en jan hagel gemaakt? 
A roerdeeg 
B wrijfdeeg 
C zetdeeg 
 
Hier volgt een basisrecept voor pudding: 
 
150 cc melk 
80 gr suiker 
3x bladgelatine 
150 gr pati-crème 
50 gr water 
smaak / kleurstof 
 
Welke grondstof zorgt voor de binding van de pudding? 
A de bladgelatine 
B de melk 
C de pati-crème 
D de suiker 
 

 Schrijf twee punten op waarop je moet letten bij het bewaren van pudding. 
 
Je bent een kruimeldeeg aan het zetten. 
Aan welke grondstof moet je de bakpoeder toevoegen? 
A aan de bloem 
B aan de boter 
C aan de suiker 
D aan het vocht 
 
Bij welke koekjes moet je de techniek snijden toepassen na het bakken? 
A allerhande 
B boterbiesje 
C jan hagel 
D pitmoppen 
 
Bij het bereiden van soep moeten er verschillende ingrediënten gesneden worden. 
Daarnaast moeten ook nog andere voorbereidingen worden getroffen. 
Hoe voorkom je dat de groenten voor de soep ‘verkleuren’? 
door de groenten  
A goed te wassen 
B mee te laten koken 
C ongeveer twee minuten te blancheren 
D te besprenkelen met citroensap 
 
Waardoor wordt een zetmeelpudding gebonden? 
A door de custardpoeder 
B door de gelatine 
C door de melkpoeder 
D door het eiwit 
 

 31 1p 

 32 1p 

 33 2p 

 34 1p 

 35 1p 

 36 1p 

 37 1p 
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In een deeg voor boterbiesjes is een weegfout gemaakt: er zit te veel bloem in. 
Wat is het gevolg hiervan? 
Het boterbiesje 
A bakt te bros. 
B bakt te stijf. 
C kleurt te veel. 
D vloeit te veel. 
 
Een niet-soepel kruimeldeeg, dat snel breekt, noemt men een ‘kort’-deeg. 
Wat is de oorzaak van een zogenaamd ‘kort’-deeg? 
A te veel bloem 
B te veel boter 
C te veel suiker 
D te weinig bakpoeder 
 
Wat doet vetstof in een boterdeeg? 
A Vetstof geeft binding aan het deeg. 
B Vetstof geeft kleur aan een koekje. 
C Vetstof maakt het koekje brosser. 
D Vetstof zorgt voor de hardheid van het deeg. 
 
‘En julienne’ snijden doe je in …… en ‘en brunoise’ snijden doe je in …….  
Welke twee woorden zijn hier weggelaten? 
A blokjes en plakjes 
B blokjes en reepjes  
C reepjes en blokjes 
D reepjes en plakjes 
 
Wat zijn de twee kwaliteitskenmerken van een custardpudding? 
De pudding is 
A luchtig en licht. 
B luchtig en zwaar verteerbaar. 
C stevig en licht verteerbaar. 
D stevig en vullend. 
 
Wat is het doel van een eerste rijstijd na het kneden van een deeg? 
A het deeg af te laten koelen 
B het deeg warmer te laten worden 
C het zetmeel te laten binden 
D het rijsproces op gang te laten komen 
 
Roombroodjes worden gevuld met banketbakkersroom.  

 Wanneer moeten de roombroodjes gevuld worden en waarom op dat moment? 
 
Als je een kruimeldeeg te kort kruimelt worden de grondstoffen (…1…) vermengd. 
Doordat de grondstoffen niet goed vermengd zijn moet je (…2... ) nakneden.  
Daardoor wordt het deeg (…3...). 

 Wat moet er bij 1 ingevuld worden? slecht of goed 
 Wat moet er bij 2 ingevuld worden? korter of langer 
 Wat moet er bij 3 ingevuld worden? steviger of slapper 

 

 38 1p 

 39 1p 

 40 1p 

 41 1p 

 42 1p 

 43 1p 

 44 2p 

 45 2p 
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Wat is de ideale temperatuur en relatieve vochtigheid in een narijskast? 
A 30 °C en 80% RV 
B 36 °C en 70% RV 
C 40 °C en 80% RV 
D 60 °C en 80% RV 
 
Een custardpudding wordt te kort gekookt. 

 Welke twee gevolgen heeft dit? 
 
Stayokay is een keten van 30 hostels die verspreid liggen over Nederland. Je vindt onze 
hostels op verrassend mooie plekken in de duinen, in de bossen, aan het water of in de 
stad. De Stayokay hostels bevinden zich in unieke gebouwen, van modern hostel tot 
kasteel of landhuis. Overal vind je dezelfde informele, ongedwongen sfeer, de 
mogelijkheid om mensen te ontmoeten en de goede zorgen van de Stayokay 
medewerkers.  
Stayokay is onderdeel van Hostelling International en heeft 42.500 leden, die met de 
Stayokay card profiteren van vele voordelen in binnen- en buitenland.   
 

 
 

 Welke kenmerken van een hotelketen herken je bij Stayokay? 
 Schrijf twee van deze kenmerken op. 
 
In een pakketreis zitten vaak aparte onderdelen. 
Welke onderdelen zijn vaak in een pakketreis opgenomen? 
A reis, land en verzekering 
B verblijf, vervoer en vermaak 
C vermaak, reis en route 
D vervoer, land en reis 
 
Hieronder staan de namen van drie bedrijven die dezelfde soort vakanties aanbieden. 
–  Eurocamp 
–  Keycamp 
–  Vacansoleil 
Welke soort vakanties bieden deze bedrijven aan? 
A culturele vakanties 
B fly and drive vakanties 
C hotelvakanties 
D kant en klaar tentvakanties 
 
Bij wie moet je inchecken in een bungalowpark? 
A bij de receptionist 
B bij de back office manager 
C bij de boekhouder 
D bij de telefonist 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

 46 1p 

 47 2p 

 48 2p 

 49 1p 

1p  50 

 51 1p 
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Welke doelgroep boekt het meest bungalowvakanties? 
A 55 plussers 
B alleenstaanden 
C gezinnen 
D ouderen 
 
Hieronder staat een tekst waarin vijf woorden zijn weggelaten. 
De ...(1)… bezit een winkel waar hij …(2)… verkoopt. Zo’n winkel noemen we een …(3)… 
De …(4)... stellen deze volledig verzorgde …(5)… voor hem samen. 
 

 Schrijf op welk woord bij het betreffende cijfer moet worden ingevuld. 
Kies uit: touroperator – reisbureau – reisagent – reizen – pakketreizen – 
reisonderdelen – hostess – vakantiegangers 

 
Een boer heeft op zijn erf een kleine camping geopend met maximaal 10 staanplaatsen. 
Welk logo past bij zijn camping? 
 

   STICHTING VRIJE RECREATIE  
A B C D 

 
In een advertentie van een hotel staat dat dit hotel ook een appartementencomplex heeft. 
Hoe wordt een appartement genoemd dat uit één kamer bestaat? 
A chalet 
B singel 
C studio 
D suite 
 

 Wat is het belangrijkste verschil tussen een paspoort en een (Europees) 
identiteitsbewijs? 

 
 

 52 1p 

 53 2p 

 54 1p 

 55 1p 

 56 1p 




