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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
MENEER DE WAL 
 
 
Meneer De Wal is 85 jaar en woont nog zelfstandig in zijn eigen woning. Els is 
verzorgingshulp bij de thuiszorg en komt door de week elke dag twee keer langs om 
hem te helpen bij het wassen en kleden. De dochter van meneer De Wal komt 
regelmatig langs om haar vader te helpen. Ook de buurvrouw doet graag een 
boodschap voor hem. Eén keer per week gaat hij naar de dagopvang van een 
verzorgingshuis. Verder maakt hij gebruik van tafeltje-dek-je. Meneer heeft last van 
hoge bloeddruk en kan moeilijk lopen.

 
 

 
 
1p  1 Meneer De Wal krijgt hulp van de thuiszorg. 

Wat wordt er onder thuiszorg verstaan?  
A professionele zorg om mensen langer zelfstandig te laten wonen 
B alles wat je doet om jezelf te verzorgen 
C de zorg binnen de muren van een instelling  
D professionele zorg binnen een instelling 
 

2p  2 Meneer De Wal krijgt ook mantelzorg. 
 Welke twee voorbeelden van mantelzorg worden in het verhaal genoemd? 

 
1........................................................................................................................................  
 
2........................................................................................................................................  
 

1p  3 Meneer De Wal gaat één keer per week naar de dagopvang van het verzorgingshuis. 
Hoe wordt deze vorm van zorg genoemd? 
A extramurale zorg 
B intramurale zorg 
C semimurale zorg 
D thuiszorg 

A 
B 
C 
D
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1p  4 Els moet bij het verzorgen van meneer De Wal op haar lichaamshouding letten, anders 
kan ze rugklachten krijgen. 

 Welk advies zou jij aan Els kunnen geven om rugklachten te voorkomen? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 

1p  5 Meneer De Wal moet zichzelf scheren. Hoewel Els dat zelf veel sneller kan, laat ze dat 
meneer toch zelf doen. 
Waarom zal Els meneer De Wal zichzelf laten scheren? 
A omdat een verzorgingshulp daar geen tijd voor heeft  
B omdat een verzorgingshulp dit niet geleerd heeft 
C omdat een verzorgingshulp dit niet mag doen 
D omdat zelfredzaamheid het gevoel van eigenwaarde bevordert 
 

1p  6 Els dekt ’s ochtends de ontbijttafel voor meneer De Wal.  
Meneer is gewend zijn brood met mes en vork te eten. Vandaag is er een nieuwe  
verzorgingshulp die zegt dat hij wel zonder vork kan eten, omdat hij toch alleen is. 
Is deze reactie van de verzorgingshulp goed? 
A nee, want iemand van thuiszorg moet altijd dekken met mes en vork 
B nee, want ze moet respect tonen voor wensen van de zorgvrager 
C ja, want dan heeft ze minder afwas 
D ja, want niemand ziet dat hij met zijn hand het brood eet 
 

 
      

         
 
2p  7 Meneer De Wal krijgt het eten van tafeltje-dek-je. 

 Schrijf twee voordelen op voor meneer De Wal van deze maaltijdservice. 
 
1........................................................................................................................................  
 
2........................................................................................................................................  
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1p  8 Op zondag komt tafeltje-dek-je niet langs.  
De dochter van meneer De Wal gaat daarom een Italiaanse groenteschotel voor hem 
maken.  
Hieronder staat het recept op een receptkaart. 
 
Italiaanse groenteschotel 
 
Hoofdgerecht voor 4 personen  
Hoeveelheden: 
4 trostomaten 
2 eetlepels olijfolie 
400 gram rundergehakt 
300 gram verse gesneden Italiaanse   
      groentemix 
zout 
peper 
 

Bereiden: 
- tomaten wassen en in partjes snijden 
- gehaktballetjes draaien 
- olijfolie in braadpan verhitten 
- gehaktballetjes in 10 minuten 
  gaar en bruin bakken 
- Italiaanse groentemix en tomaten 3 á 4  
   minuten meebakken 
- op smaak maken met zout en peper 
 
 
*lekker met (stok)brood 
 

 
Meneer De Wal heeft last van hoge bloeddruk. 

 Van welk ingrediënt uit het recept mag meneer De Wal niet te veel gebruiken in 
verband met zijn hoge bloeddruk? 
 

..........................................................................................................................................  
 

1p  9 De dochter van meneer De Wal merkt bij het voorbereiden van de maaltijd dat haar vader 
geen olijfolie in huis heeft.  

    Welk ander product kan zij gebruiken om de gehaktballetjes te bakken? 
 

..........................................................................................................................................  
 

2p  10 Het recept is voor vier personen. Meneer De Wal en zijn dochter eten samen. 
 Noteer de hoeveelheden die je nodig hebt voor twee personen voor de Italiaanse 

 groenteschotel. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  11 Op het receptkaartje staat dat het lekker is om (stok)brood bij het gerecht te eten. 
 Schrijf twee andere producten op die je in plaats van (stok)brood bij dit gerecht zou 

kunnen eten. 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
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1p  12 De gesneden Italiaanse groentemix is niet te koop in de supermarkt. 

De dochter koopt daarom verschillende soorten groente en gaat het zelf snijden. 
 Schrijf één voordeel op van het zelf snijden van groente ten opzichte van het kopen 

van gesneden groente. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  13 Er zitten ook nadelen aan het zelf snijden van groente. 
 Schrijf één nadeel op van het zelf snijden van groente ten opzichte van het kopen van 

gesneden groente. 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
MEVROUW SING 
 
 
Mevrouw Sing is kapster en werkt in een kapsalon.  
Vanochtend heeft ze verschillende klanten.  
Vanmiddag is ze vrij en heeft ze tijd voor haar kinderen.  
Ze heeft een dochter Kim van drie jaar en een zoon Han van negen jaar. 
 
 

    
3p  14 De eerste klant van mevrouw Sing wil het haar laten wassen en knippen.  

 In welke volgorde doet mevrouw Sing de volgende handelingen? 
Schrijf alleen de letters van de handelingen in de juiste volgorde op. 
a. shampoo verdelen op het haar 
b. benodigdheden klaarzetten 
c. het haar uitspoelen 
d. het haar handdoekdroog maken 
e. het haar nat maken 
f. controleren of alle shampoo uitgespoeld is 
g. temperatuur van het water instellen 
h. het haar wassen en masseren 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  15 Voordat mevrouw Sing het haar van de klant gaat wassen, controleert ze  
de watertemperatuur. 
Hoe controleert ze dit op de juiste manier? 
A met de binnenkant van de hand 
B met de binnenkant van de pols 
C met de elleboog  
D met de pink 
 

1p  16 Mevrouw Sing overlegt met de klant hoe het haar geknipt moet worden. 
De eerste lijn die ze knipt wordt als een soort wegwijzer gebruikt en bepaalt de lengte van 
het haar. 
Hoe heet de eerste lijn die je knipt? 
A de basislijn 
B de contourlijn 
C de kniplijn 
D de kruinlijn 

 
 

 
 

1p  17 Bij het knippen van het haar moet je de schaar goed vasthouden. 
Door het ene oog van de schaar steek je de duim. 

 Welke vinger steek je door het andere oog van de schaar? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  18 Na het knippen gaat mevrouw Sing het haar van haar klant föhnen. 
Hoeveel centimeter moet de föhn van het te föhnen haar gehouden worden? 
A   2 cm 
B 10 cm 
C 20 cm 
D 30 cm 
 

1p  19 Daarna moet mevrouw Sing de nekharen nog weghalen. 
Voor het weghalen van de nekharen gebruikt ze een 
A climazon. 
B effileermes. 
C passee. 
D tondeuse. 
 

1p  20 Door het knippen ziet het haar er meestal weer verzorgder uit.  
Hoe het haar er uitziet wordt niet alleen door het knippen bepaald. 
Ook bepaalde invloeden van binnenuit en buitenaf hebben invloed op het haar. 
Welke van de onderstaande invloeden op het haar komt van buitenaf? 
A gezonde voeding 
B haarverzorgingsproducten 
C ziekte van de hoofdhuid 
D zwangerschap 
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1p  21 De stagiaire in de kapsalon mag vandaag bij een klant het haar wassen. 
Ze heeft geleerd klantvriendelijk te zijn tegenover de klanten. 
Ze ontvangt de klant op de volgende manier: 
“Goedemorgen mevrouw, wilt u daar plaatsnemen, dan zal ik dat vette haar van u eens 
gauw gaan wassen”. 

 Schrijf één opmerking op die klantvriendelijk is bij deze ontvangst. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  22  Schrijf één opmerking op die niet klantvriendelijk is bij deze ontvangst. 
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  23 Als kapster moet mevrouw Sing veel staan. 
Ze kan dan last krijgen van haar benen en voeten. 

 Hoe kan mevrouw Sing tijdens het werk proberen klachten aan benen en voeten te 
voorkomen? Schrijf twee punten op. 

 

1........................................................................................................................................  
 
2........................................................................................................................................  
 

1p  24 Mevrouw Sing gebruikt bij sommige klanten een antistatisch product. 
Antistatische producten zorgen er voor dat 
A het haar in model blijft. 
B het haar niet aan de kam en kleding gaat kleven. 
C het haar voller lijkt. 
 

1p  25 Mevrouw Sing gaat bij een vaste klant het haar permanenten. 
Waar moet zij op letten bij het indraaien van de permanentwikkels? 
A dat de passee iets breder is dan de wikkel 
B dat het elastiekje heel erg strak zit 
C dat zij de passee recht opneemt 
D dat zij een grove kam gebruikt 
 
 
 
Mevrouw Sing brengt, voordat ze naar de kapsalon gaat, haar dochter Kim die bijna  
drie jaar is naar het kinderdagverblijf. Haar zoon Han van negen jaar gaat zelfstandig 
naar de basisschool. Na school gaat hij naar de buitenschoolse opvang.  
Vanmiddag moet ze eerst met Kim naar het consultatiebureau. Daarna gaan ze Han 
ophalen en samen een cadeautje kopen voor een vriendje van Han dat morgen jarig is. 
 

 
2p  26  Welke twee vormen van kinderopvang worden in het bovenstaande voorbeeld 

genoemd? 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 



400034-2-738o 8 ga naar de volgende pagina 

1p  27 Mevrouw Sing gaat met Kim naar het consultatiebureau. 
Hier wordt bijvoorbeeld gekeken hoe het kind zich ontwikkelt. 
Kim moet een spelletje doen om te kijken of haar motorische ontwikkeling goed is. 
Wat wordt er bedoeld met de motorische ontwikkeling? 
A de omgang met leeftijdsgenootjes 
B de ontwikkeling van de bewegingen 
C de ontwikkeling van de oren en ogen 
D de taalontwikkeling 

 
1p  28 Mevrouw Sing kan de motorische ontwikkeling bij Kim bevorderen door bepaalde 

activiteiten met haar te doen. 
Welke van de onderstaande activiteiten zal vooral de motorische ontwikkeling 
bevorderen?  
A een balspel doen 
B een boekje voorlezen 
C luisteren naar een verhaaltje op CD 
D naar een video kijken 
 

2p  29 Sinds Kim is gaan praten, leert ze in vlot tempo steeds meer woorden.  
 Hoe kunnen de ouders van Kim haar stimuleren om goed te gaan praten en steeds 

meer woorden te leren?  
 Geef twee voorbeelden. 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
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1p  30 Kim gaat steeds meer haar eigen wil ontdekken. Dit is voor haar ouders een moeilijke 

periode. Ze zegt overal nee op. 
 Hoe wordt deze periode bij peuters (vanaf ongeveer 2,5 jaar) genoemd? 

 
..........................................................................................................................................  

 
1p  31 Mevrouw Sing probeert juist in deze periode van de opvoeding Kim zoveel mogelijk 

duidelijkheid te geven, zodat Kim weet waar ze aan toe is.  
Ze kan duidelijkheid geven door 
A consequent te zijn, ja is ja en nee is nee. 
B de ene keer te zeggen dat iets niet mag en dit een andere keer wel toe te staan. 
C eerst “nee” zeggen, maar na lang zeuren toch “ja” zeggen. 
D geen regels op te stellen. 

 
1p  32 Han doet graag spelletjes waarin een wedstrijdelement zit. 

Dit is voor schoolkinderen erg belangrijk, want hierdoor leren ze 
A dat het belangrijk is om te winnen. 
B dat spelregels niet belangrijk zijn. 
C de prestaties van anderen kennen. 
D met winnen en verliezen om te gaan. 
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1p  33 Tussen de middag blijft Han over op school. 

Hij heeft een trommeltje met brood en een pakje melk bij zich. 
   Hierboven staat een afbeelding van de verpakking van het pakje melk. 

 Moet Han het pakje melk ‘s morgens op school in de koelkast leggen zodat het niet 
bederft?  

 Motiveer je antwoord. 
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  34 Han is negen jaar en zit in de groei. 
 Welke twee voedingstoffen die op de verpakking staan, heeft Han vooral nodig in de 

groei? 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 

1p  35 In het bovenstaande pakje zit halfvolle melk. 
 Wat is het verschil tussen halfvolle melk en volle melk? 

 
..........................................................................................................................................  
 

1p  36 Mevrouw Sing koopt voor thuis altijd literflessen melk. Dat is goedkoper. 
Het bovenstaande pakje melk kost € 0,50. 
Een fles melk van één liter kost € 1,50. 
Hoeveel betaalt mevrouw Sing als ze één liter melk in kleine pakjes koopt? 
A € 1,50  
B € 2,00 
C € 2,50 
D € 3,00 
 

Friesche Vlag 
Langlekker is 
heerlijke melk met 
alle bouwstoffen en 
de goede smaak 
van verse melk. 
Het grote voordeel 
is dat de melk lang 
te bewaren is. 
Zo heeft u altijd en 
overal lekkere melk 
bij de hand. 
Friesche Vlag. 
Zo lekker kan lekker 
zijn. 

200ml 
voedingswaarde per 100ml: 
200KJ (48 kcal) 
eiwit  3.6 g 
koolhydraten 4.8 g 
vet  1.5 g 
calcium 125 mg* 
*16% van de aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid 
Geen conserveermiddelen 
toegestaan. 
Bewaren 
Friesche Vlag Langlekker is 
ongeopend buiten de koel- 
kast (wel op een koel plekje 
in huis) te bewaren. 
Na opening is de melk 
gekoeld (max.7°C) nog 
enkele dagen houdbaar. 
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1p  37 Mevrouw Sing koopt meestal melk in statiegeldflessen. 
 Waarom zijn statiegeldflessen beter voor het milieu dan kartonnen pakken of  

 plastic wegwerpflessen?  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  38 Han vindt melk niet zo lekker.  
 Hoe kan mevrouw Sing ervoor zorgen dat Han toch voldoende melk binnen krijgt? 

Schrijf twee voorbeelden op. 
 

1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 

2p  39 Mevrouw Sing gaat samen met haar kinderen naar een speelgoedwinkel. Ze zoekt met 
zorg het speelgoed uit, want dit moet aan verschillende eisen voldoen. 

 Schrijf twee eisen op waaraan goed speelgoed moet voldoen. 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 

1p  40 Het vriendje van Han wordt tien jaar.  
Han kiest samen met zijn moeder een cadeautje voor hem uit. 
Welke van de onderstaande cadeaus is het meest geschikt voor het vriendje van Han? 
A een prentenboek 
B een spannend boek 
C een sprookjesboek 
D een voorleesboek 
 

1p  41 In de speelgoedwinkel ziet mevrouw Sing veel leuke dingen. Binnenkort wordt Kim 3 jaar 
en mevrouw Sing wil alvast een cadeau voor haar kopen.  
Welke van de onderstaande cadeaus is het meest geschikt voor Kim? 
 
 

 
 
 
           A   B      C          D  
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ASRA EN DE STAGE IN HET VERZORGINGSHUIS 
 
 
Asra loopt stage in het verzorgingshuis De Noorderkroon. 
Ze dekt de tafels en helpt bij de bereiding van de maaltijden. Direct na de bereiding 
worden de maaltijden zo snel mogelijk naar de bewoners gebracht. 
Asra helpt ook mee met het portioneren van de voeding. 
Soms moet ze helpen in de afwaskeuken.
 
 

1p  42 In het verzorgingshuis De Noorderkroon wordt het eten na het koken direct naar  
de bewoners gebracht. 
Hoe wordt dit genoemd? 
A gekoppeld koken 
B ontkoppeld koken 
C regenereren 
D serveren 
 

1p  43 Asra helpt ook bij het portioneren van de voeding. 
Wat wordt er bedoeld met 'het portioneren' van voedsel? 
A het afruimen van de voeding 
B het opscheppen van de voeding 
C het snel afkoelen van warme voeding 
D het sorteren van de voeding 
 

1p  44 Asra moet voor de maaltijd komkommers in plakjes snijden. 
Ze gebruikt hiervoor de keukenmachine. 

 Welke van de onderstaande schijven(messen) moet Asra gebruiken voor het  
 in plakjes snijden van de komkommer? 
 

 
 
    A              B            C          D 
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2p  45 Asra heeft voor het bovenstaande menu de tafel gedekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Welk bestek ligt niet goed op de tafel? 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  46 In de afwaskeuken moet Asra ervoor zorgen dat de schone en de vieze afwas gescheiden 
blijft. 

 Waarom moet de schone afwas gescheiden blijven van de vieze afwas? 
 

..........................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Menu 
 

Groentesoep 
 

** 
Karbonade 

komkommersalade 
gekookte aardappelen 

 
** 

Chocoladevla 
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1p  47 De bewoners van De Noorderkroon gebruiken de broodmaaltijd op hun eigen kamer.  

Ze kunnen bij de broodmaaltijd kiezen hoeveel en wat ze willen eten. 
De hoeveelheid kunnen ze aangeven in verstrekkingseenheid. 

 Wat is de verstrekkingseenheid van brood? 
 
..........................................................................................................................................  

 
2p  48 Asra heeft vanavond geen zin meer om voor zichzelf veel werk van het eten te maken. 

Ze maakt de volgende maaltijd klaar. 
Ze schilt wat aardappelen en maakt hiervan een lekkere aardappelpuree. 
Ze eet er kalfsvleesragout uit een blikje bij. 
Voor het toetje schenkt ze chocoladevla uit een pak in een schaaltje.  

 Zet in het onderstaande schema een '+' als Asra bij dat gerecht gebruik heeft gemaakt 
van convenience food.  

 Zet een '–' als Asra geen gebruik heeft gemaakt van convenience food. 
 
gerecht wel ‘+’ / geen ‘-‘  gebruikgemaakt van convenience food 
aardappelpuree  
kalfsvleesragout  
chocoladevla  
 

1p  49 Asra heeft bij deze maaltijd niet uit alle vakken van de voedingswijzer iets genomen. 
 Uit welk vak van de voedingswijzer heeft Asra niets gekozen? 

 
..........................................................................................................................................  
 

1p  50 Asra kan deze maaltijd gezonder maken door uit alle vakken van de voedingswijzer iets te 
kiezen. 
Op welke manier kan zij dat doen?  
A door blokjes kaas door de ragout te roeren 
B door er een gemengde groentesla bij te eten 
C door gebakken aardappelen te eten in plaats van aardappelpuree 
D door slagroom op de chocoladevla te doen 
 

1p  51 Asra eet graag met haar vriend in een eetcafé. 
In het eetcafé staat op elke tafel een peper en zoutstel. 
Hoe wordt dit ook wel genoemd? 
A hors d’oeuvre 
B menage 
C mise-en-place 
D rechaud 
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1p  52 De vriend van Asra is moslim. Als hij mee eet moet ze bij het bereiden van het eten daar 
rekening mee houden. 
Asra moet dan geen gebruik maken van 
A kalfsvlees. 
B kippenvlees. 
C rundvlees. 
D varkensvlees. 

einde 




