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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
EEN LES IN DE KEUKEN 
 
 
In de les verzorging gaat het over het bereiden van gerechten. De docent vertelt dat 
het belangrijk is om te proberen gerechten zo gezond mogelijk te bereiden. Soms kun 
je door één ingrediënt te vervangen al een gezonder gerecht krijgen.
 
 

1p  1 De docent demonstreert hoe je zo gezond mogelijk vlees braadt. 
Welk product gebruikt de docent hiervoor? 
A halvarine 
B margarine 
C olijfolie 
D roomboter 
 

1p  2 De docent wil nog een andere techniek laten zien en wel het binden van een soep. 
Dit kan op verschillende manieren.  
Welke manier past het beste bij een gezonde voeding? 
A binden met een roux 
B binden met maïzena 
C binden met room 
 

2p  3 De docent vertelt dat niet alleen het gebruik van gezonde voedingsmiddelen, maar ook  
het voedingsgedrag invloed heeft op de gezondheid.  

 Schrijf twee verkeerde voedingsgewoonten op die vaak in de pubertijd ontstaan. 
 

1p  4 Slechte voedingsgewoonten kunnen soms gevolgen hebben voor je gezondheid. Zo kun 
je bijvoorbeeld bloedarmoede krijgen.  
Hoe kun je bloedarmoede zoveel mogelijk voorkomen? 
A door eiwitrijke voeding te eten 
B door ijzerrijke voeding te eten 
C door koolhydraatrijke voeding te eten 
D door vetrijke voeding te eten 
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DE GEBOORTE VAN SILKE EN MART  
 
 
Het is feest, Silke en Mart zijn geboren! Jullie docent heeft een tweeling gekregen en ze 
komt bij jullie in de klas. De tweeling is nog heel klein en kan nog niet zoveel.  
 
 

2p  5 De lichamelijke ontwikkeling van een baby verloopt grofweg in vijf stappen.  
In het volgende rijtje staan de stappen in de verkeerde volgorde. 
1 kruipen 
2 lopen 
3 omdraaien 
4 staan 
5 zitten 

 Zet de stappen in de juiste volgorde. 
 

1p  6 Voor de lichamelijke ontwikkeling van baby's is vitamine D belangrijk. 
Waarvoor dient vitamine D? 
A voor de stolling van het bloed 
B voor een goede werking van het zenuwstelsel 
C voor het herstel van cellen 
D voor sterke botten 
 

2p  7 Naast de lichamelijke ontwikkeling is er ook de geestelijke en sociale ontwikkeling.  
Deze drie ontwikkelingen beïnvloeden elkaar.  

 Geef een voorbeeld van een activiteit die je met een baby kan doen waarbij zowel de 
lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling gestimuleerd wordt.  

 Leg je antwoord uit. 
 

2p  8 Jullie docent is niet voor niets gekomen! Ze gaat de tweeling in bad doen.   
Mart mag als eerste. 
“Eerst leggen we alles klaar”, zegt de docent. 

 Waarom is het belangrijk eerst alles klaar te leggen? 
 Leg je antwoord uit. 
 

1p  9 Voordat de docent Mart in bad doet, voelt ze eerst de temperatuur van het badwater.  
Wat is de juiste temperatuur van het water voor een babybadje? 
A 15 °C 
B 20 °C 
C 40 °C 
D 60 °C 
 

1p  10 Opvoeden begint al als kinderen nog heel klein zijn. In het begin is veiligheid en 
geborgenheid genoeg maar als kinderen groter worden zijn ook andere dingen belangrijk. 
Zoals bijvoorbeeld consequent zijn. 

 Waarom is het belangrijk om consequent te zijn in de opvoeding van een kind? 
 

1p  11 Jullie docent wil voor een democratische opvoeding kiezen bij Silke en Mart. 
Wat houdt een democratische opvoedingsstijl in? 
A De ouders bepalen wat er gebeurt. 
B De ouders bepalen wat er gebeurt, maar er wordt ook naar het kind geluisterd. 
C De ouders laten het kind helemaal vrij. 
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VERZORGINGSHUIS HEIDEZICHT 
 
 
Mevrouw Karman woont in een aanleunwoning bij verzorgingshuis Heidezicht. 
Meestal gaat ze in het verzorgingshuis eten maar soms kookt ze voor zichzelf.  
Ze heeft een beetje last van overgewicht en moet op haar voeding letten. 
Op het menu staat: 

Gebonden tomatensoep 
 

*** 
Braadworst 
snijbonen 

aardappelen 
 

*** 
Roomvla 

 
 

3p  12 Bekijk het menu voor mevrouw Karman kritisch.  
 Geef bij elke gang een alternatief ter verbetering. 

 
1p  13 Hygiëne is binnen een instelling als verzorgingshuis Heidezicht van belang. Belangrijk is 

om de besmettingscirkel in de gaten te houden en te doorbreken. De besmettingscirkel is 
de weg die de micro-organismen of ziektekiemen afleggen om iemand te besmetten. 

 Schrijf de besmettingscirkel op uit het volgende stukje tekst. 
 
 
Mevrouw Karman is ziek. De ziekte is besmettelijk.  
De verzorgende verzorgt mevrouw Karman en wast de handen niet.  
Ze verlaat de kamer. Op de deurkruk bevinden zich nu de ziektekiemen.  
Jij loopt stage en gaat mevrouw Karman een glaasje drinken brengen.  
Je doet de deur open en hebt nu de ziektekiemen op je handen.  
Dan ga je koffie zetten. Een andere bewoner krijgt een kopje koffie van jou en nu kan 
deze bewoner ziek worden door de ziektekiemen op het kopje.
 
 

1p  14 Welk systeem is ingevoerd om onder andere de hygiëne in instellingen als  
verzorgingshuis Heidezicht te garanderen? 
A AACCP  systeem 
B HAACP  systeem 
C HACCP  systeem 
D HCCAP  systeem 
 

1p  15 Welk reinigingsniveau heeft een keuken in een verzorgingshuis? 
A brandschoon 
B huishoudelijk schoon 
C ruwschoon 
D smetschoon 
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EEN ORGANISATIE IN HET ZONNETJE 
 
 
Eén keer per jaar mogen 10 leerlingen uit de klas een organisatie die mensen helpt, 
nomineren voor een prijs. Daarna wordt er gestemd en de organisatie met de meeste 
stemmen wordt in het zonnetje gezet.  
Marianne mag beginnen. Marianne is 13 jaar en ze heeft suikerziekte.  
Ze begint haar verhaal: 
"Ik wil de mensen van mijn patiëntenvereniging bedanken, zij hebben me zo goed 
geholpen!" 
 
 

2p  16  Wat doet een patiëntenvereniging?  
 Schrijf twee activiteiten op. 
 
 
Dan komt Tim aan de beurt. 
"Ik wil graag de mensen van de kindertelefoon bedanken. Ik heb een moeilijke tijd gehad. 
Zonder hen had ik niet geweten wat ik had moeten doen!" 
 

 
1p  17  Wat doen de mensen bij de kindertelefoon? 

 
 
Dan is Igor aan de beurt.  
"Ik heb dan wel geen problemen gehad maar ik wil toch mensen bedanken. Ik wil  
de vrijwilligers van de voetbalclub waar ik lid van ben bedanken, omdat ze toch elke week 
weer voor ons klaar staan." 
 
 

1p  18  Wat is vrijwilligerswerk? 
 
 
Tot slot is Mustafa aan de beurt. 
"Ik wil het vluchtelingenwerk bedanken. Toen ons gezin naar Nederland kwam, hadden 
we niets en we wisten niets van Nederland. Ze hebben ons zo goed geholpen!" 
 

 
1p  19  Wat doet het vluchtelingenwerk? 

 
 
ANNEMARIE EN KARLIJN 
 
 
Annemarie en Karlijn lopen stage in de thuiszorg. Het is een snuffelstage. Ze lopen 
allebei met een ervaren medewerkster mee. Ze komen bij mevrouw Heldens. Ze heeft 
last van haar been en ze kan niet zo goed lopen. Annemarie en de begeleidster doen 
boodschappen voor haar en bereiden het eten.  
Mevrouw klaagt dat ze zo alleen is en zoveel pijn heeft.
 
 

1p  20  Hoe kan Annemarie hier het beste op reageren? 
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Karlijn komt met haar begeleidster bij meneer De Wit om te helpen met de ADL. 
Zijn vrouw is nog niet zolang geleden overleden en hij staat er nu alleen voor. Hij heeft  
een hersenbloeding gehad en is aan één kant verlamd.  
De begeleidster vertelt Karlijn dat het toch belangrijk is dat meneer zoveel mogelijk 
zelf blijft doen. Hij moet zichzelf kunnen redden. 
 
 

1p  21  Hoe kun je de zelfredzaamheid van meneer De Wit bevorderen? 
 

1p  22  Wat betekent ‘de ADL van de zorgvrager’? 
 

1p  23 Wat voor zorg biedt de thuiszorg? 
A basiszorg 
B mantelzorg 
C professionele zorg 
D zelfzorg 
 

1p  24 De thuiszorginstelling krijgt een inspectie van de Arbo-dienst die de naleving van de Arbo-
wet gaat controleren.  
Op welke drie hoofdgebieden heeft de Arbo-wet betrekking? 
A gezondheid, cultuur en vervuiling 
B gezondheid, hygiëne en milieu 
C gezondheid, veiligheid en cultuur 
D gezondheid, veiligheid en welzijn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



400013-1-740o 7 ga naar de volgende pagina 

DE ORGANISATIE VAN EEN KORTE VAKANTIE 
 
 
Harm, Jasmijn, Gerwin en Leonie zijn goede vrienden. Ze hebben afgesproken dat ze 
een weekje weg zullen gaan als ze allemaal geslaagd zijn voor hun vmbo-examen. Op 
school zijn ze alvast bezig met de voorbereidingen.
 
 

1p  25  Zet de volgende activiteiten in een juiste volgorde waardoor het viertal tot een goed 
plan komt. 
1 bijstellen 
2 plannen 
3 terugkijken 
4 uitvoeren 
5 voorbereiden 

 
 
Ook de maaltijden tijdens de vakantie worden besproken.  
Iedereen heeft ideeën over de maaltijden.  
Harm wil elke dag frites halen. 
Jasmijn wil zelf koken. 
Leonie wil vegetarisch eten. 
Gerwin wil pizza of ander kant-en-klaar voedsel eten. 
 

 
2p  26  Schrijf op de uitwerkbijlage twee voorbeelden van maaltijden waarbij ten minste twee 

van de vrienden hun zin krijgen. Schrijf bij elk voorbeeld de namen van de vrienden 
die hun zin krijgen. 
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Gebruik de onderstaande afbeelding voor het beantwoorden van de vragen 27 tot en  
met 30. 
 
Gerwin wil het liefste pizza eten. Hieronder zie je de verpakking van een pizza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1p  27 Wat is de energiewaarde van deze pizza? 

A 1030 KJ 
B 2060 KJ 
C 3090 KJ 
D 4120 KJ 
 

2p  28  Is dit product geschikt voor vegetariërs?  
 Geef een argument voor je antwoord.  
 

1p  29 Wat is een andere naam voor kant-en-klaar voedsel?  
A convenience food 
B fast food 
C non food 
D slow food 
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1p  30  Houdt de fabrikant van de pizza rekening met het milieu? 
 Geef een argument voor je antwoord. 
 
 
Jasmijn zegt tegen haar vrienden: “Mijn moeder vindt dat gezond eten in de puberteit 
belangrijk is omdat we snel groeien” 
 

1p  31 Welke voedingsstoffen hebben jongeren in de puberteit vooral nodig? 
A calcium, vitamine D, vetten, suiker  
B eiwit, calcium, vitamine D, koolhydraten 
C vitamine A, vitamine C, suiker, vitamine K 
 
 
DE SCHOONMAAKDIENST 
 
 
Sander gaat stage lopen bij de schoonmaakdienst van een grote instelling voor 
verstandelijk gehandicapten. De schoonmaakdienst maakt onderdeel uit van de facilitaire 
dienst van de instelling.  
 
 

1p  32 Hoe wordt een facilitaire dienst van een instelling ook wel genoemd? 
A civiele dienst 
B linnendienst 
C transportdienst  
D voedingsdienst 
 

1p  33 Sander werkt elke dag volgens een schoonmaakplan. Dit is voor de hele instelling 
opgesteld.  

 Waarom is het belangrijk dat er in de instelling met een schoonmaakplan wordt 
gewerkt? 

 
 
Op een schoonmaakmiddel ziet Sander de volgende tekst staan: 
“De vloeibare zeep met glycerine maakt grondig schoon en heeft een veilige en 
verzorgende werking voor alle oppervlakken.” 
 
 

1p  34 Om wat voor schoonmaakmiddel gaat het hier? 
A een onderhoudsmiddel 
B een ontsmettingsmiddel 
C een reinigingsmiddel  
 
 
Op een ander schoonmaakmiddel staat: 
“Irriterend voor de ogen. Stof niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk  
met overvloedig water uitspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.” 
 
 

1p  35  Teken het symbool dat hierbij hoort  
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2p  36 Sander gaat de woonkamer schoonmaken. Deze krijgt een dagelijkse beurt.  
 Zet de volgende werkzaamheden die daarbij horen in een goede volgorde. 
1 alle benodigdheden verzamelen 
2 bloemen en kamerplanten verzorgen 
3 de ramen open zetten om ruimte te luchten 
4 met een vochtige doek vlekken op tafels en deuren verwijderen 
5 meubels goed zetten 
6 stofzuigen 
7 tijdschriften, kranten, spelletjes en andere losse voorwerpen opruimen 

 
1p  37 Welk reinigingsniveau past Sander toe als hij in de woonkamer alleen de tijdschriften, 

kranten, spelletjes en andere losse voorwerpen opruimt? 
A Huishoudelijk schoon 
B Ruw schoon  
C Smetschoon 
 

2p  38 Bij een aantal taken die Sander uitvoert, kunnen bewoners worden betrokken. De 
afspraak die de groepsleiding hierover met de medewerkers van de schoonmaakdienst 
gemaakt heeft, is dat de bewoners zoveel mogelijk bij de werkzaamheden worden 
betrokken.  

 Schrijf twee punten op waarom het goed is dat bewoners bij huishoudelijke taken 
betrokken worden. 

 
2p  39 Sander let bij alle werkzaamheden goed op zijn lichaamshouding. Maar in de pauze gaat 

hij helemaal onderuitgezakt op een stoel zitten.   
Waar zou Sander aan moeten denken bij het zitten op een stoel? 

 Schrijf twee regels op voor een goede lichaamshouding bij het zitten. 
 
 
SOCIAAL PEDAGOGISCH WERK 
 

1p  40 Als voorbereiding op een stage in het sociaal pedagogisch werk krijgen Karin en Mark  
de opdracht om zich te gaan oriënteren op de verschillende beroepen in het sociaal en/of 
pedagogisch werk.  

 Wat is sociaal pedagogisch werk? 
 

2p  41  Schrijf drie activiteiten op die zij kunnen ondernemen om zich te oriënteren op de 
beroepen in het sociaal pedagogisch werk. 

 
 
Karin en Mark hebben een apart programma. Ze mogen bij verschillende beroepsgroepen 
kijken. Eerst zijn ze op een kinderdagverblijf. Aan het einde van de week praten zij samen 
met hun stagebegeleider over hun ervaringen van de afgelopen week. 
Het is Karin deze week opgevallen dat ouders/verzorgers van kinderen vaak heel precies 
willen weten wat er gebeurd is die dag. Soms is het erg druk en komt het de leidsters niet 
echt uit. De stagebegeleidster legt uit dat het toch belangrijk is met de ouders/verzorgers 
te praten.  
 
 

1p  42  Waarom is het belangrijk met de ouders/verzorgers te praten? 
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1p  43 Twee kinderen op het kinderdagverblijf hebben ruzie gehad. De ouders van het jongetje 
proberen Karin de schuld te geven omdat ze niet goed opgelet zou hebben.  

   Wat is een gepaste reactie van Karin in zo’n situatie? 
A bij de ouders weglopen 
B de ouders negeren, verder praten met de andere ouders 
C meteen jezelf verdedigen, met een harde stem uitleggen hoe het precies is gegaan 
D rustig blijven, de ouders uit laten spreken en daarna rustig proberen uit te leggen wat 

er gebeurd is 
 
 
De stagebegeleidster van Mark en Karin bespreekt verder nog hoe er in het algemeen 
met klachten van ouders/verzorgers omgegaan kan worden. Het is namelijk wel eens 
voorgekomen dat een ouder ontevreden was over het kinderdagverblijf en hierover tegen 
een leidster begon te klagen.  
 
 

2p  44  Schrijf twee passende reacties op van de leidster als een ouder/verzorger over het 
kinderdagverblijf gaat klagen. 

 
 
KAPSALON VERA 
 
 
Amanda is de eigenaresse van kapsalon Vera. Haar nichtje Myrna is een vmbo-
leerling. Zij zit in de vierde klas. 
Myrna mag twee weken stage lopen in de salon van haar tante.  
Vanmiddag heeft Amanda een afspraak met mevrouw Sluiter. Een krasse oude dame 
van 87 jaar. Zij wil haar haar goed verzorgd hebben en komt daarom elke week voor 
wassen en watergolven, maar vanmiddag is het tijd voor een nieuwe permanent. 
Myrna mag de haren van mevrouw Sluiter wassen. Voordat zij dit doet denkt zij goed 
na over het voorbereiden, welke producten en materialen zij nodig heeft en de 
volgorde van handelen.
 
 

2p  45  Schrijf naast de kapmantel en de handdoek twee benodigdheden op, die Myrna vooraf 
heeft klaargelegd. 

 
 
Myrna pakt de kapmantel en de handdoek. Mevrouw Sluiter heeft een hoge coltrui 
aan. 
Myrna doet de kapmantel om de hals van de klant en sluit hem. Daarna pakt zij de 
handdoek en doet deze over de kapmantel om de hals van de klant. Zij zet de 
handdoek direct onder de kin vast met een klem.
 
 

2p  46  Schrijf twee punten op waar Myrna op moet letten bij het sluiten van de kapmantel als 
 de klant een hoge coltrui draagt. 

 
2p  47 Myrna maakt een fout bij het vastzetten van de klem.  

 Welke fout maakt Myrna bij het vastzetten van de klem?  
 Geef een argument voor je antwoord. 
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3p  48  Zet de onderstaande handelingen van het wassen van de haren in de juiste volgorde. 
1 benodigdheden klaarzetten 
2 controleren of alle shampoo is uitgespoeld 
3 de shampoo inmasseren 
4 de shampoo over het haar verdelen 
5 het haar handdoekdroog maken 
6 het haar nat maken 
7 het haar uitspoelen 
8 temperatuur van het water instellen 

 
1p  49 Tijdens het wassen van het haar moet de wasbak aansluiten.  

Waartegen moet de wasbak aansluiten? 
A de nek van de klant  
B de rug van de klant 
C het hoofd van de klant 
 

1p  50 Wanneer Myrna het haar gaat wassen, controleert zij de watertemperatuur. 
Op welke manier doet zij dat?  
met de 
A binnenkant van de pols 
B buitenkant van de elleboog 
C rug van de hand 
D wijsvinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



400013-1-740o 13 ga naar de volgende pagina 

 
 

2p  51 Op de bovenstaande afbeelding zie je Myrna. Ze heeft vandaag haar nieuwe schoenen 
   met hoge hakken aangetrokken. De schoenen zitten niet zo lekker maar staan erg mooi. 

 Noem twee lichamelijke klachten waar Myrna last van zou kunnen krijgen. 
 

1p  52 De stoel waar mevrouw Sluiter op zit is ergonomisch verantwoord.  
    Waaraan zie je dat op de afbeelding? 

 
1p  53 Amanda neemt het werk van Myrna over voor de structuurbehandeling of permanent. 

Zij heeft de klantenkaart van mevrouw Sluiter al op de computer uitgedraaid. 
 Geef één reden waarom de kapsalon een klantenkaart van mevrouw Sluiter heeft. 

 
1p  54 Amanda maakt gebruik van de negenvaks structuurbehandeling. 
   Wat is het voordeel van een werkwijze met een negenvaks structuurbehandeling? 

A Het is prettig voor de klant. 
B Het werkt hygiënisch. 
C Het werkt overzichtelijk. 
 
 
OP DE BASISSCHOOL 
 
 
Merlijn mag een week stage lopen op de basisschool. Haar stagebegeleidster geeft haar 
de opdracht om de kinderen een verhaal te vertellen. Zij houdt er rekening mee dat een 
schoolkind realistisch ingesteld is. 
 
 

1p  55  Wat betekent het dat een kind realistisch is ingesteld? 
 

1p  56 Bij welke ontwikkeling hoort het realistisch ingesteld zijn? 
A geestelijke ontwikkeling 
B motorische ontwikkeling 
C sociale ontwikkeling 
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Tussen de middag gaat Merlijn bij de kinderen zitten die overblijven. De kinderen hebben 
allemaal een lunchpakketje bij zich. Merlijn ziet dat er ook een paar kinderen zijn die 
frisdrank bij het eten drinken. Merlijn vraagt zich af of dit wel goed is. Kinderen moeten 
toch melk drinken? 
 
 

1p  57 Melk is goed voor kinderen omdat er calcium inzit. 
Waarvoor dient calcium? 
A voor de opname van ijzer 
B voor de opbouw van botten en gebit 
C voor een gezonde huid 
 

2p  58 Er zijn kinderen die geen melk lusten.  
 Schrijf twee producten op die een kind in plaats van melk kan drinken. 

 
 


