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DE BAZAAR IN VERZORGINGSHUIS HET PLEIN 
 
 
Volgende week is het zover! 
In het verzorgingshuis Het Plein vindt in de recreatieruimte de jaarlijkse bazaar plaats. 
Voor de bewoners is het elk jaar weer een gezellige gebeurtenis. 
Medewerkers van het verzorgingshuis zijn druk met de voorbereidingen. In de 
instellingskeuken worden hartige hapjes bereid. Verzorgenden praten met de 
bewoners over de activiteiten en zij stimuleren hen om naar de bazaar te gaan. 
Vrijwilligers helpen om de bazaar goed te laten verlopen. Er komen ook bezoekers 
van buiten het verzorgingshuis naar de bazaar. 
Jij loopt stage in verzorgingshuis Het Plein. 
Je helpt mee bij de voorbereiding en je helpt ook op de dag van de bazaar. 
 
 

1p  1 Wat is de goede volgorde voor het organiseren van de bazaar? 
A evalueren, uitvoeren en plannen 
B plannen, uitvoeren en evalueren 
C uitvoeren, plannen en evalueren 
 

2p  2 De medewerkers overleggen met de locatiemanager van het verzorgingshuis over de 
organisatie van de bazaar. 

 Schrijf drie punten op over de organisatie van de bazaar. 
 

1p  3 Waarom wordt de bazaar geëvalueerd? 
A om te weten hoe de organisatie een volgende keer verbeterd kan worden 
B om te weten hoe de taakverdeling is 
C om te weten wat er georganiseerd wordt 
 

1p  4 Wat is de beste manier om de bazaar te evalueren? 
A alle aanwezigen tijdens de bazaar een enquêteformulier laten invullen 
B na afloop aan verzorgenden vragen, hoe bewoners de bazaar vonden 
C aan de organisatoren vragen of de bazaar goed verlopen is 
D in de bewonerskrant een artikel schrijven over het verloop van de bazaar 
 

2p  5 Waarom is een goede taakverdeling noodzakelijk voor het organiseren van de bazaar? 
 Schrijf twee redenen op. 

 
2p  6 Voor de organisatie van de bazaar is een goede samenwerking van medewerkers 

belangrijk. Hiervoor is een professionele beroepshouding onmisbaar. 
 Schrijf drie kenmerken op van zo’n professionele beroepshouding die nodig zijn voor 

een goede samenwerking. 
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UITNODIGEN VOOR DE BAZAAR 
 

2p  7 Voor het aankondigen van de bazaar is het volgende aanplakbiljet in A3-formaat gemaakt. 
 
Komt allen!!! 
Bazaar in de recreatiezaal van verzorgingshuis Het Plein 
voor bewoners en voor bezoekers van buiten het verzorgingshuis 
met onder andere: 
− oud Hollandse kraampjes 
− sjoelen 
− balgooien 
− verkoop van zelfgemaakte producten 
− verkoop van zelfgemaakte snacks 
− live muziek 
− grote verloting met aantrekkelijke prijzen 
− kinderopvang voor de allerkleinsten. 
 
 
De informatie op dit aanplakbiljet is niet volledig. 

 Schrijf twee punten op die zeker ook op het aanplakbiljet moeten te staan. 
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2p  8 In het stripverhaal zie je Tara in gesprek met mevrouw Post. 

Tara stimuleert mevrouw Post om mee te gaan naar de bazaar. 
 Schrijf vijf zinnen op uit het stripverhaal waaruit blijkt, dat Tara mevrouw Post 

stimuleert. 
 

2p  9 Waarom is het belangrijk dat ouderen gestimuleerd worden om mee te doen aan 
activiteiten? 

 Schrijf twee redenen op. 
 
 
BEZOEKERS VAN DE BAZAAR 
 

1p  10 De bezoekers van de dagopvang komen ook naar de bazaar. 
Bij welk type zorg hoort de dagopvang? 
A ambulante zorg 
B extramurale zorg 
C intramurale zorg 
D transmurale zorg 
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2p  11 Mevrouw Lepoutre heeft op oudere leeftijd reuma gekregen en is daardoor gehandicapt. 
De dochter van mevrouw Lepoutre vindt het moeilijk om te accepteren, dat haar moeder 
een handicap heeft. 

 Schrijf twee punten op waardoor het voor kinderen moeilijk kan zijn, dat hun moeder 
gehandicapt is. 

 
 
Meneer en mevrouw Gullick willen ook naar de bazaar. 
Ze wonen nog zelfstandig. 
Ze kennen Het Plein, want mevrouw Gullick gaat er twee keer in de week naar de 
dagopvang. Mevrouw Gullick is licht dementerend. 
Het wordt voor haar steeds moeilijker om het huishouden te doen en zichzelf goed te 
verzorgen. Haar man helpt haar, maar dat wordt te zwaar voor hem. 
 

1p  12 Hoe wordt de zorg genoemd die meneer Gullick aan zijn vrouw geeft? 
A ambulante zorg 
B mantelzorg 
C professionele zorg 
D zelfzorg 
 

1p  13 Mevrouw Gullick heeft binnenkort thuiszorg nodig. 
Waaronder valt de zorg die de thuiszorg verleent? 
A nuldelijnszorg 
B eerstelijnszorg 
C tweedelijnszorg 
 

1p  14 Hieronder staan drie kenmerken van een bepaald soort zorg. 
– De behandeling, verpleging of verzorging vindt plaats in een instelling als dat thuis 

niet meer kan. 
– De zorg of hulp is gespecialiseerd. 
– Voor deze zorg is een verwijzing nodig. 
 
Voor welk soort zorg gelden al deze drie kenmerken? 
A basiszorg 
B nuldelijnszorg 
C eerstelijnszorg 
D tweedelijnszorg 
 

2p  15 Tegenwoordig nemen hulpverleners en zorginstellingen die verschillende taken hebben, 
vaker taken van elkaar over. Dit heet ontschotting. 

 Schrijf twee voordelen op van ontschotting in de zorg. 
 

2p  16  Schrijf twee verschillen op tussen een verzorgingshuis en een verpleeghuis. 
 

1p  17 Welke zorg wordt er in een verzorgingshuis aan bewoners verleend? 
A extramurale zorg 
B intramurale zorg 
C semimurale zorg 
D transmurale zorg 
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2p  18 Niet alle ouderen wonen in een instelling zoals een verzorgingshuis. 
 Schrijf twee andere woonvormen op die speciaal voor ouderen zijn. 

 
 
HAPJES UIT DE INSTELLINGSKEUKEN 
 
 

In de keuken zorgen enkele vrijwilligers samen met de kok voor hartige hapjes. 
De kok legt uit dat er in de instellingskeuken volgens voorgeschreven richtlijnen 
gewerkt wordt. 

 
2p  19 Op de dag vóór de bazaar worden hartige hapjes voorbereid die tijdens de bazaar worden 

gepresenteerd. 
 Schrijf drie maatregelen op die de kok kan nemen om te voorkomen, dat de hartige 

hapjes bederven. 
 

1p  20 Bij het bereiden van hartige hapjes wordt in de instellingskeuken gewerkt volgens 
voorgeschreven richtlijnen. 

 Schrijf hiervoor één reden op. 
 

2p  21  Schrijf vier concrete maatregelen op die je kunt nemen, om hygiënisch te werken bij 
het bereiden van hartige hapjes. 

 

 
2p  22 De kok vindt het niet goed dat er tijdens de bazaar veel disposables gebruikt worden. 

Hij wil bij voorkeur serviesgoed van aardewerk gebruiken. 
Het gebruik van disposables heeft nadelen. 

 Schrijf twee nadelen op die niet voorkomen bij het gebruik van serviesgoed van 
aardewerk. 

 



400013-1-605o 7 ga naar de volgende pagina 

1p  23 In het magazijn wordt gewerkt volgens de fifo-methode. De kok vraagt je om vijf pakjes 
crackers uit het magazijn te halen. 
Waarop moet je letten als je rekening houdt met de fifo-methode? 
A dat je crackers pakt die op handhoogte staan in verband met eigen veiligheid 
B dat je crackers pakt die op ooghoogte staan in verband met eigen veiligheid 
C dat je crackers pakt met de dichtstbijzijnde houdbaarheidsdatum 
D dat je crackers pakt met de langste houdbaarheidsdatum 
 
Als de hartige hapjes klaar zijn, wordt de vloer van de keuken schoongemaakt met een 
mop. 
 

 
1p  24  Waarvoor dient hendel A op de afbeelding? 

 
2p  25 De vloer moet op een bepaalde manier gemopt worden. In de uitwerkbijlage zie je twee 

vakken staan, die een vloer voorstellen. 
 Teken in de uitwerkbijlage de manier waarop in de goede volgorde gemopt moet 

worden. 
Teken in vloer a hoe je moet beginnen. 
Teken in vloer b hoe je verder moet gaan. 
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1p  26 Hieronder staat een stukje tekst uit een wet. 
 
Eisen te stellen aan koelruimte 
Volgens BBL art 15 behoren de koelruimten en/of koelkasten in: 

o de centrale keuken (productie-, assemblage- of satellietkeuken), 
o het restaurant, 
o het winkeltje, 
o de afdelingskeuken, 
o de activiteitenbegeleiding, 
o de woonunit, 
o het kinderdagverblijf, 
o het dienstencentrum, 
o de Stichting Welzijn Ouderen, 
o de tijdelijke verblijfsruimten 

aan het volgende te voldoen: 
• voldoende capaciteit te hebben om producten zodanig op te 

slaan dat er voldoende circulatie van koude lucht is 
• de temperatuur van de koeling moet, ook bij hoge 

buitentemperaturen, 4 °C tot 7 °C zijn en blijven 
• het is wenselijk als de temperatuur aan de buitenkant van de 

koelkast/-cel af te lezen is 
• de koelcel bij voorkeur voorzien van een alarmering als de 

temperatuur in de koelruimte boven 7 °C komt. 
 
In welke wet of code staat deze tekst? 
A Arbo-wet 
B HACCP-code 
C Warenwet 
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ONTWIKKELING VAN GEDRAG 
 

2p  27 Op de afbeelding staan vijf ontwikkelingsfasen van het gedrag van een kind. 
 Plaats de cijfers 1 tot en met 5 in een volgorde waarin het gedrag van het kind zich 

ontwikkelt. 
 

 
1 2 3 
   

 

 
4 5 
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BASISSCHOOL 
 
Beantwoord de vragen 28 tot en met 32 met behulp van onderstaand stripverhaal. 
 
Onderstaand stripverhaal gaat over Merel. Merel zit in groep 1 van de basisschool. 
 

 
1p  28  Hoe heet de samenlevingsvorm waarin Merel opgroeit? 

 
1p  29  Welk gedrag van Merel in de strip heeft te maken met haar sociale ontwikkeling? 

 
1p  30  Welk gedrag van Merel in de strip heeft te maken met haar geestelijke ontwikkeling? 

 
2p  31  Schrijf in drie zinnen een verslag van het gedrag van Merel, dat is afgebeeld in de 

eerste drie plaatjes van het stripverhaal. Gebruik zinnen die geschikt zijn voor een 
zakelijk rapport. 

 
2p  32 Merel duwt een kind zomaar weg. Daarom wordt ze gecorrigeerd. 

 Schrijf twee aandachtspunten op waar je rekening mee moet houden bij het corrigeren 
van gedrag van jonge kinderen. 
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2p  33 Je wilt een activiteit gaan uitvoeren met de kinderen van groep 1 van de basisschool. Je 
denkt aan het bezoeken van een kinderboerderij. 

 Wat moet je weten voordat je deze activiteit kunt gaan uitvoeren? Schrijf vier 
vraagpunten op. 

 
1p  34 Sommige kinderen op de basisschool ontbijten ’s morgens niet. 

Hieronder staan vier mogelijke gevolgen van het overslaan van het ontbijt. 
Welk gevolg heeft direct invloed op de leerprestaties van kinderen? 
A gebrek aan concentratie 
B ondervoeding, omdat bepaalde voedingsmiddelen minder worden gebruikt 
C snoepen tijdens de pauze 
 

1p  35 De kinderen in groep 1 van de basisschool spelen regelmatig met klei. 
Welke van onderstaande uitspraken over werken met klei is niet juist? 
A Werken met klei is goed voor de ontwikkeling van de creativiteit. 
B Werken met klei is goed voor de ontwikkeling van de grove motoriek. 
C Werken met klei is goed voor de ontwikkeling van de tastzintuigen. 
 

1p  36 In groep 4 van de basisschool wordt vaak met leesgroepen gewerkt. Een klas wordt 
verdeeld in groepen van ongeveer vijf kinderen die even goed kunnen lezen. 
Per groep is er een begeleider. 
Hoe heet zo’n leesgroep? 
A een heterogene leesgroep 
B een homogene leesgroep 
C een primaire leesgroep 
 
 
MEDISCH KINDERDAGVERBLIJF 
 
 
Serge is een jongen van 17 jaar. 
Hij loopt stage op het medisch kinderdagverblijf. Ronald komt elke dag naar het 
medisch kinderdagverblijf. Ronald kan niet lopen. Hij zit in een rolstoel. 
De kinderen gaan vandaag een gezamenlijke activiteit doen. Er wordt een balspel 
gekozen, waaraan alle kinderen mee kunnen doen. Ronald vindt het eng en blijft in 
zijn rolstoel aan de rand van de zaal. 
 

2p  37  Serge wil Ronald bij het balspel betrekken. Hoe kan hij dit het best doen? 
Schrijf twee manieren op. 

 
Serge heeft van zijn docent op school de opdracht gekregen om een kind te 
observeren en daar een verslag van te maken. 
 

2p  38 Serge maakt een verslag van het gedrag van Ronald tijdens het balspel. In de 
uitwerkbijlage staan de notities die Serge heeft gemaakt. 

 Zet achter elke notitie in de uitwerkbijlage of die objectief of subjectief is. Plaats een 
kruisje in de juiste kolom. 
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VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN 
 
Maurice en Jenny hebben beide een verstandelijke handicap. 
Door hun handicap kunnen ze niet zelfstandig wonen. Ze kunnen praten en zichzelf 
aan- en uitkleden. 
Ze wonen in een groep, samen met andere verstandelijk gehandicapten. 
Jij loopt stage bij deze groep. Je ziet hoe de verzorgenden omgaan met deze groep 
verstandelijk gehandicapten. 
 

2p  39 De groepsleiding heeft verschillende taken. Elke taak hoort bij een bepaald taakgebied. 
In het schema in de uitwerkbijlage staan taken van de groepsleiding. In de kolommen 
erachter staan verschillende taakgebieden. 

 Zet in het schema in de uitwerkbijlage achter elke taak een kruisje in de juiste kolom. 
 
De vragen 40 en 41 gaan over onderstaande afbeelding. 
 

 
1p  40 De verzorgenden van gehandicapten gebruiken lijsten. Een deel van een voorbeeld van 

zo’n lijst is hierboven afgebeeld. 
Hoe heet deze lijst? 
A actielijst zorgvrager 
B ‘activiteiten begeleiders’-lijst 
C ‘activiteiten van het dagelijks leven’-lijst 
 

1p  41 Wat is de functie van deze lijst? 
A dat de verzorgende weet waarmee de cliënt bezig is tijdens de activiteitenbegeleiding 
B dat de verzorgende weet wat de cliënt overdag graag wil doen, hoever hij daarmee is 

en welke materialen hij die dag nodig heeft 
C dat de verzorgende weet welke persoonlijke verzorging de cliënt zelf kan en bij welke 

hij hulp nodig heeft 
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1p  42 De leiding wil dat Maurice en Jenny zichzelf ’s morgens wassen en aankleden. De leiding 
kan daarvoor verschillende stijlen gebruiken. 
Welke omschrijving past in een democratische stijl? 
A De groepsleidster blijft in de buurt en geeft complimentjes voor dingen die goed gaan. 

Ze daagt Jenny uit om eerder klaar te zijn dan Maurice. 
B De groepsleidster gaat zelf ontbijten en wacht af of er iemand op tijd klaar is. Zo niet, 

dan schuift het dagprogramma op. 
C De groepsleidster zegt: “Het is nu half acht. Over een half uur kom ik kijken en dan 

zijn jullie klaar. Wie niet op tijd klaar is, krijgt geen ontbijt”. 
 

2p  43  Schrijf twee redenen op, waarom het belangrijk is voor Maurice en Jenny dat ze 
zichzelf wassen en aankleden. 

 
 
FACILITAIRE DIENST 
 
 

Fieke loopt stage bij de facilitaire dienst van een verzorgingscentrum. Ze helpt 
mee in de instellingskeuken en in het restaurant. 
 
Het menu bestaat vandaag uit: 
Groentesoep 
 
Kipfilets 
Snijbonen 
Gekookte aardappelen 
 
Aardbeiensorbet 
 
Er wordt een glas witte wijn geserveerd. 
 
De maaltijd wordt vanuit de keuken als volgt geserveerd: 
− de groentesoep in diepe borden 
− het hoofdgerecht in schalen 
− de aardbeiensorbet in sorbetglazen. 

 
1p  44 Voor het dekken helpt Fieke met het opwrijven van serviesgoed, bestek en glaswerk. 

Hoe wordt het opwrijven van serviesgoed, bestek en glaswerk genoemd? 
A debrasseren 
B mastiek maken 
C mise-en-place maken 
D poleren 
 

1p  45 Uit hoeveel gangen bestaat bovenstaand menu? 
A uit drie gangen 
B uit vier gangen 
C uit vijf gangen 
D uit zes gangen 
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2p  46 Fieke heeft in het restaurant een tafel gedekt voor vier personen. Op de afbeelding zie je 
het resultaat. 
 

 
De tafel is niet voor alle personen goed gedekt. 

 Geef in het schema in de uitwerkbijlage bij elk bordnummer met een kruisje in de 
juiste kolom aan wat goed en wat fout is. 

 
1p  47 Bij de facilitaire dienst van het wooncentrum wordt met menuplannen gewerkt. 

Wat is een menuplan? 
A een kaart waarop de dieetvoorschriften van een bewoner staan 
B een kaart waarop bereidingswijzen en hoeveelheden staan 
C een kaart van het restaurant waarop het menu van de dag staat 
D een overzicht van de menu’s voor een bepaalde periode 
 
Na haar stageperiode in de instellingskeuken gaat Fieke werken bij de 
schoonmaakdienst. Ze maakt kennis met verschillende materialen en werkwijzen. 
 

1p  48 Bij de schoonmaakdienst wordt met een stofwisser gewerkt. 
Wat is een stofwisser? 
A een apparaat met ronddraaiende borstel dat los vuil en stof verzamelt 
B een apparaat met verschillende mondstukken dat stof en vuil weghaalt van vloeren, 

wanden en plafonds 
C een steel met daaraan een rubberstrip in een houder om vloeren droog te trekken 
D een vlakke plaat met zwenkbare steel, aan de onderzijde voorzien van een 

geïmpregneerde doek 
 

1p  49 De schoonmaakdienst maakt gebruik van een werkprogramma. 
Wat is het doel van een werkprogramma? 
A dat alles iedere dag een beurt krijgt 
B dat er gemakkelijk iets tussendoor gepland kan worden 
C dat men weet wanneer welke werkzaamheden moeten gebeuren 
D dat vrije dagen van het personeel beter te plannen zijn  
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2p  50 In de werkkast staan onderhouds- en schoonmaakartikelen met pictogrammen erop. 
Op de afbeelding zie je twee pictogrammen. 
 

pictogram a  pictogram b 
 

 Schrijf zowel de betekenis van pictogram a als die van pictogram b op. 
 

2p  51 Op de afbeelding zie je Fieke die opruimt. 
 

 
 
Fieke tilt op de afbeelding op de juiste manier. 

 Waaruit blijkt dit? Schrijf drie punten op die op de afbeelding zichtbaar zijn. 
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CHRIS EN EEN PGB 
 
De vragen 52 tot en met 56 gaan over onderstaande tekst. 
 
Chris is 19 jaar en lichamelijk gehandicapt. Zijn benen zijn verlamd. Hij heeft een 
rolstoel en kan daar goed mee omgaan. Chris maakt gebruik van een 
persoonsgebonden budget. Hij volgt een ICT-opleiding op mbo-niveau. Hij gaat naar 
school met een busje, waarin ook rolstoelen passen. De woongemeente van Chris 
betaalt dit vervoer. 
Een verzorgende helpt hem vijf keer per week met wassen en aankleden. De andere 
dagen helpen zijn ouders hem, zoals ze dat vroeger altijd deden. 
Chris wil graag een aangepaste auto hebben. Hij vraagt zich af of hij daarvoor in 
aanmerking kan komen. Via internet heeft hij informatie gevonden op de website van 
zijn gemeente. Een deel van die informatie staat hieronder. 
 
Iedereen die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap langer 
dan drie maanden thuis hulp nodig heeft, kan begeleiding, verzorging of verpleging 
krijgen op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De zorg 
wordt vaak geregeld via de reguliere thuiszorg. 
 
Sinds 1995 kunt u ook kiezen voor het Persoonsgebonden Budget (PGB). 
Als u een PGB heeft gekregen, gaat u op zoek naar een zorgverlener. Dit kan een 
particuliere zorgverlener zijn, een zorgverlener via een instelling (bijvoorbeeld 
thuiszorg) of een familielid. 
 
Met de zorgverlener van uw keuze stelt u een zorgovereenkomst op. In deze 
overeenkomst legt u onderlinge afspraken vast over bijvoorbeeld de inhoud van de 
zorg, de uren waarop gewerkt wordt en het uurloon. 
 
Natuurlijk kan het voorkomen dat uw behoefte aan zorg na verloop van tijd toe- 
of afneemt. U kunt dan een herindicatie aanvragen bij het zorgkantoor. Op basis 
van die herindicatie stelt het zorgkantoor opnieuw uw budget en de budgetperiode 
vast. 
 
 

1p  52 Wat kan Chris het beste doen om erachter te komen of hij een aangepaste auto kan 
krijgen? 
A Hij kan aan de huisarts vragen of hij in aanmerking komt voor een aangepaste auto. 
B Hij kan een herindicatie aanvragen bij het zorgkantoor. 
C Hij kan het thuiszorgkantoor vragen of de aangepaste auto door de AWBZ vergoed 

wordt. 
 

1p  53 Heeft Chris een zorgovereenkomst afgesloten in het kader van zijn PGB en zo ja, met 
wie? 
A ja, alleen met het taxibedrijf dat hem van en naar school brengt 
B ja, alleen met zijn zorgverlener voor persoonlijke verzorging 
C ja, met zijn zorgverlener voor persoonlijke verzorging en met het taxibedrijf dat hem 

van en naar school brengt 
D nee, Chris heeft geen zorgovereenkomst afgesloten 
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1p  54 Als Chris zijn mbo-diploma heeft, wil hij zelfstandig gaan wonen. De neef van Chris is 
verpleger en zegt dat hij Chris wil komen verzorgen als hij zelfstandig woont. 
Is het mogelijk dat Chris in de toekomst een zorgovereenkomst afsluit met zijn neef? 
A Ja, omdat Chris zelf mag bepalen met wie hij een overeenkomst afsluit. 
B Nee, want de neef van Chris is familie en daarmee kun je geen zorgovereenkomst 

afsluiten. 
C Nee, want een verpleger is niet opgeleid om gehandicapten te helpen. 
 

1p  55 Vóórdat een zorgvrager kan kiezen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB), vindt er 
een gesprek plaats met de indicatiecommissie. 
Wat is de taak van de indicatiecommissie? 
A bespreken hoe een zorgvrager zijn PGB het beste kan gaan besteden 
B hulp bieden aan de zorgvrager bij het opstellen van de zorgovereenkomst tussen 

zorgvrager en zorgverlener 
C vaststellen welke zorg een zorgvrager nodig heeft en krijgt 
 

1p  56 Welke zorg krijgt Chris als hij zelfstandig woont en een zorgovereenkomst voor 
persoonlijke verzorging heeft afgesloten met een zorgverlener? 
A extramurale zorg 
B intramurale zorg 
C semimurale zorg 
D transmurale zorg 
 

einde 400013-1-605o* 


