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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 57 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 82 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. 
 
 
DE BAZAAR IN VERZORGINGSHUIS HET PLEIN 
 
 
Volgende week is het zover! 
In 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. Tijdens de activiteitenbegeleiding 
kunnen de bewoners vogelhuisjes maken om op de bazaar te verkopen. 
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 
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2p  4 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  5 Voor de organisatie van de bazaar is een goede samenwerking van medewerkers 
belangrijk. Hiervoor is een professionele beroepshouding onmisbaar. 

 Schrijf drie kenmerken op van een professionele beroepshouding die nodig zijn voor 
een goede samenwerking. 

 
 
VRIJWILLIGER IN HET VERZORGINGSHUIS 
 

1p  6 Henk is 55 jaar en vrijwilliger in het verzorgingshuis. 
Hij heeft last van artrose. Daarom is hij afgekeurd voor betaald werk. 
Wat is specifiek voor artrose? 
A De gewrichten doen pijn bij bewegen. 
B Er vindt botontkalking plaats. 
C Er treedt gemakkelijk een botbreuk op. 
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1p  7 Henk heeft thuis de thermostaat van de verwarming altijd hoog staan. “Dat doe ik omdat 
ik artrose heb”, zegt hij. 

 Geef een reden waarom een warme omgeving goed kan zijn voor Henk. 
 

2p  8 In de uitwerkbijlage staan vier opmerkingen over Henk. Deze opmerkingen zou je kunnen 
plaatsen onder lichamelijke, geestelijke of maatschappelijke gevolgen van de artrose. 

 Zet achter elke opmerking in de uitwerkbijlage een kruisje in de juiste kolom. 
 
 
ACTIVITEITEN TIJDENS DE BAZAAR 
 

1p  9 De activiteitenbegeleiding van Het Plein heeft met bewoners houten vogelhuisjes 
gemaakt. 
De vogelhuisjes kunnen op de bazaar worden verkocht. 

 Is het maken van houten vogelhuisjes een geschikte activiteit voor dementerende 
bewoners? Leg je antwoord uit. 

 
2p  10 Op de bazaar kunnen bezoekers sjoelen. Het is goed voor ouderen om regelmatig samen 

met andere mensen een spel te spelen.  
Bij het sjoelen zijn ouderen bijvoorbeeld in beweging. 

 Schrijf twee andere redenen op waarom het goed is, dat ouderen samen met anderen 
een spel spelen. 

 
2p  11 Mensen die te weinig bewegen, kunnen eerder ziek worden. 

 Schrijf twee aandoeningen op die vaker voorkomen bij mensen die te weinig bewegen. 
 

1p  12 In de winkel van het verzorgingshuis staat tijdens de bazaar een Oud-Hollandse 
snoepkraam met snoepgoed van vroeger. 

 Waarom is dit een goede keus voor de bewoners van Het Plein? Schrijf één reden op. 
 

2p  13 Een winkel in een verzorgingshuis heeft een belangrijke functie voor de bewoners. 
 Schrijf hiervoor twee redenen op. 

 
 
BEZOEKERS VAN DE BAZAAR 
 

1p  14 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 
 

1p  15 Je begeleidt een bezoekster met een rollator tijdens de bazaar. Je pakt haar rollator en 
zet die neer voor mevrouw. 

 Wat moet je met de rollator doen voordat mevrouw hem overneemt? 
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Een aantal bewoners in Het Plein heeft verzorging nodig omdat ze gehandicapt zijn. 
Eén bewoner, mevrouw Lepoutre, heeft last van haar gewrichten ten gevolge van 
reuma. Haar handen zijn pijnlijk en haar gewrichten zijn misvormd. Mevrouw Lepoutre 
heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij het aankleden. 
Het is belangrijk dat mevrouw Lepoutre alles wat ze wel zelf kan, ook zelf doet. 
 
 

1p  16 Mevrouw Lepoutre is gehandicapt door haar reuma. 
Wat is dit voor een soort handicap? 
A een auditieve handicap 
B een motorische handicap 
C een visuele handicap 
 

2p  17  Waarom is het belangrijk voor de zorgvragers dat zij alles wat ze wel zelf kunnen, ook 
zelf doen? Schrijf twee redenen op. 

 
1p  18 In het verzorginghuis worden ADL-lijsten gebruikt. Hieronder is een deel van een ADL-lijst 

afgebeeld. 
 

 
 Waarvoor worden ADL-lijsten gebruikt? 

 
2p  19 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 Pont is een 83-jarige bewoner van Het Plein. Hij is blind geworden door een 
bedrijfsongeval. Geert, de zoon van meneer Pont, begeleidt zijn vader tijdens de 
bazaar. 

 
2p  20  Schrijf twee aandachtspunten op voor Geert waardoor hij kan zorgen, dat zijn vader 

de bazaar zoveel mogelijk meebeleeft. 
 

2p  21  Schrijf drie hulpmiddelen op die speciaal bedoeld zijn voor blinde mensen. 
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1p  22 De buurvrouw van meneer Pont is lichamelijk gezond. Ze wil niet naar de bazaar. 
Eigenlijk komt ze liever niet in contact met andere mensen. 
Welk soort handicap heeft de buurvrouw van meneer Pont? 
A een auditieve handicap 
B een organische handicap 
C een motorische handicap 
D een sociale handicap 
 

2p  23 In het verzorgingshuis wonen mensen met verschillende soorten handicaps. Er wordt 
daarom op verschillende manieren gecommuniceerd. 

 Vul in de uitwerkbijlage de namen in van alfabet 1 en alfabet 2, die hieronder zijn 
afgebeeld. 
Vul ook in voor welke gehandicapten deze alfabetten bestemd zijn. 

 
alfabet 1 

 
alfabet 2 

 
 
BEZOEKERS VAN BUITEN 
 
 
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  24 Hoe wordt de zorg genoemd die meneer Gullick aan zijn vrouw geeft? 
A ambulante zorg 
B mantelzorg 
C professionele zorg 
D zelfzorg 
 

1p  25 Mevrouw Gullick heeft binnenkort thuiszorg nodig. 
Waaronder valt de zorg die de thuiszorg verleent? 
A nuldelijnszorg 
B eerstelijnszorg 
C tweedelijnszorg 
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1p  26 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 
 

1p  27 Tegenwoordig nemen hulpverleners en zorginstellingen die verschillende taken hebben, 
vaker taken van elkaar over. Dit heet ontschotting. 

 Schrijf een voordeel op van ontschotting in de zorg. 
 

2p  28 Tijdens de bazaar valt mevrouw Gullick; ze blijft stil liggen. 
 Hoe kun je controleren of zij bewusteloos is? Schrijf twee manieren op. 

 
1p  29  Wat is de beste eerste hulp voor mevrouw Gullick als zij bewusteloos is en haar 

hartslag en ademhaling normaal zijn? 
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HAPJES UIT DE INSTELLINGSKEUKEN 
 
De keuken heeft diepvrieskroketten besteld om te serveren tijdens de bazaar. 
Hieronder is een gedeelte van de verpakking afgebeeld. 
 
Beantwoord de vragen 30, 31 en 32 met behulp van de afbeelding op pagina's 8 en 9. 
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voedingswaarde per 100 g onbereid product: 

energetische waarde  930 kJ 
 (220 kcal) 

eiwit  7,5 g 
koolhydraten  19 g 

waarvan:  
– suikers  2,0 g 

vet  13 g 
waarvan:  
– verzadigd  5,5 g 
– enkelvoudig onverzadigd  6,5 g 
– meervoudig onverzadigd  1,0 g 

voedingsvezels  1,5 g 
natrium  0,65 g 

 
 

2p  30 Voedingsmiddelen, zoals kroketten, bevatten ingrediënten en voedingsstoffen. 
Wat is een ingrediënt en wat is een voedingsstof? 

 Zet vijf kruisjes op de juiste plaatsen in de tabel op de uitwerkbijlage. 
 

1p  31 Welk ingrediënt komt het meest voor in deze diepvrieskroketten? 
A paneermeel 
B tarwebloem 
C vet 
D water 
 

1p  32 Op de afbeelding van de verpakking staat, welke additieven aan de kroketten zijn 
toegevoegd. 
Wat hoort tot de additieven die aan de kroketten zijn toegevoegd? 
A paneermeel 
B prei 
C tarwebloem 
D verdikkingsmiddel 
 

1p  33 Wie controleert of de tekst op de verpakking van levensmiddelen juist is? 
A de Inspectie Gezondheidsbescherming Waren en Veterinaire Zaken 
B het Productschap voor Vee en Vlees  
C de winkeliers die het product verkopen 
D het Voedingscentrum in Den Haag 
 

2p  34 De kroketten zijn geconserveerd door middel van invriezen. 
 Schrijf vier andere conserveermethoden op voor levensmiddelen. 

 
1p  35 Wat is de belangrijkste functie van eiwit in ons lichaam? 

A de lichaamstemperatuur regelen 
B de lichaamscellen opbouwen 
C de weerstand verbeteren 
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1p  36 Bij het bakken van de kroketten krijgt Klaas, de leerling-kok, spetters van de hete olie op 
zijn arm. 
Wat is de juiste eerste hulp voor Klaas? 
A de arm behandelen met brandzalf 
B de arm koelen met lauw water 
C de arm steriel afdekken 
D kleding van de arm verwijderen 
 
 

1p  37 Klaas heeft op zijn arm een tweedegraads verbranding. 
Wat zijn de kenmerken van een tweedegraads verbranding? 
A niet pijnlijk en een witte gezwollen huid 
B niet pijnlijk en een zwarte verkoolde huid 
C wel pijnlijk en een rode gezwollen huid 
D wel pijnlijk en een rode huid en blaren 
 

2p  38 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  39 Er zijn ook hartige hapjes voor vegetarische bezoekers. 

Welke hartige hapjes zijn geschikt voor vegetariërs? 
A blokjes kaas met een druif erop 
B plakjes leverworst met augurk 
C kleine sneetjes roggebrood met haring 
 

2p  40 Mensen hebben verschillende redenen om vegetarisch te eten. Eén reden is dat zij 
vegetarische maaltijden lekkerder vinden. 

 Schrijf twee andere redenen op waarom mensen vegetarisch eten. 
 

1p  41 Na afloop van de bazaar wil vrijwilliger Henk de hartige hapjes die op een tafel over zijn, 
mee naar huis nemen. “Die kan ik morgen nog lekker opeten”, zegt hij. 

 Waarom is het niet verstandig dat Henk de hapjes mee naar huis neemt? Schrijf één 
reden op. 
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DE BASISSCHOOL 
 
Onderstaand stripverhaal gaat over Merel. Merel zit in groep 1 van de basisschool. 
 

 
2p  42  Schrijf in drie zinnen een verslag van het gedrag van Merel dat is afgebeeld in het 

stripverhaal. Gebruik zinnen die geschikt zijn voor een zakelijk rapport. 
 

2p  43 Merel duwt een kind zomaar weg. Daarom wordt ze gecorrigeerd. 
 Schrijf twee aandachtspunten op waarmee je rekening moet houden bij het corrigeren 

van gedrag van jonge kinderen. 
 

1p  44 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 
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1p  45 Op basisscholen 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 
 

1p  46 Sommige scholen bieden kinderen voedingsmiddelen aan waarin voedingsstoffen 
voorkomen, waarvan de kinderen anders te weinig zouden krijgen. 
Vroeger kregen kinderen melk op school. Tegenwoordig krijgen kinderen fruit op sommige 
scholen. 
Welke voedingsstoffen hadden kinderen vroeger extra nodig en welke hebben zij nu extra 
nodig? 
 
 vroeger extra nodig: nu extra nodig: 
A  bouwstoffen en regulerende stoffen energieleverende stoffen 
B  bouwstoffen en regulerende stoffen regulerende stoffen 
C  energieleverende stoffen bouwstoffen en regulerende stoffen 
D  regulerende stoffen bouwstoffen en regulerende stoffen 
 

2p  47 Op het schoolplein gebeuren soms ongelukken waarbij eerste hulp nodig is. Een kind 
stapt bijvoorbeeld verkeerd van de schommel waardoor het de enkel verstuikt. 

 Wat is de juiste eerste hulp bij een verstuiking en welk verband is hierbij geschikt? 
 
 
MEDISCH KINDERDAGVERBLIJF 
 

Serge is een jongen van 17 jaar. 
Hij loopt stage op het medisch kinderdagverblijf. 
Serge helpt vandaag met het verplaatsen van Ronald. Hij moet van zijn stoel 
verplaatst worden in een rolstoel. 

 
2p  48  Wat moet Serge doen voordat hij Ronald veilig kan verplaatsen? Schrijf drie punten 

op. 
 

1p  49  Wat kan Serge doen om te voorkomen dat Ronald uitglijdt bij het verplaatsen? 
 

1p  50 Wat voor soort handicap heeft Ronald? 
A een auditieve handicap 
B een motorische handicap 
C een visuele handicap 
D een zintuiglijke handicap 
 

2p  51 De oorzaak van de handicap van Ronald kan aangeboren of verworven zijn. 
 Schrijf in de uitwerkbijlage twee voorbeelden op van oorzaken die aangeboren zijn en 

twee voorbeelden van oorzaken die verworven zijn. 
 

1p  52 Tijdens de ochtendpauze wordt er fruit gegeten. Een kind verslikt zich in een stukje appel. 
 Schrijf op hoe Serge op de juiste manier kan helpen. 
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1p  53 Er zijn kinderen met verschillende soorten handicaps op het medisch kinderdagverblijf. 
Handicaps worden verdeeld in drie hoofdgroepen. Twee van die groepen zijn: 
– lichamelijke handicaps 
– sociale handicaps 

 Hoe heet de derde groep van handicaps die tot de hoofdgroepen behoort? 
 
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  54  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  55 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. 

 
1p  56 In het medisch kinderdagverblijf werken de kinderen elke dag aan een afgesproken aantal 

leertaken. De leiding wil dat de kinderen deze taken uitvoeren. De leiding kan daarvoor 
verschillende opvoedingsstijlen gebruiken. 
Welke omschrijving hoort bij de autoritaire stijl? 
A De groepsleidster zegt: “Over een uur kom ik kijken en dan zijn jullie klaar. Wie dan 

niet klaar is, moet de taak in vrije tijd afmaken”. 
B De groepsleidster blijft in de buurt en geeft complimentjes voor dingen die goed gaan. 
C De groepsleidster geeft de taak en wacht af of er iemand op tijd klaar is. Zo niet, dan 

komt het later wel. 
 

2p  57 Janneke werkt in het medisch kinderdagverblijf. 
 

 
 
Op de afbeelding zie je Janneke. Zij tilt op de juiste manier. 

 Waaruit blijkt dit? Schrijf drie punten op die op de afbeelding zichtbaar zijn. 
 

einde 400013-1-734o* 


