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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 58 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 85 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. 
 

BUURTHUIS 

Je loopt stage bij een buurthuis. Je helpt de medewerkers bij het voorbereiden van een 
activiteitenmiddag voor kinderen uit de buurt van vijf tot acht jaar. 

 
In een tabel op de uitwerkbijlage staan ontmoetings- en hulpverleningsmogelijkheden. In 
de tabel staat een kolom voor mogelijkheden die wel geschikt zijn en een kolom voor 
mogelijkheden die niet geschikt zijn voor deze kinderen. 

 Zet op de uitwerkbijlage kruisjes op de juiste plaatsen in de kolommen achter  
 de mogelijkheden. 
 

 Leg uit waarom een buurthuis een non-profit organisatie is. 
 

 Welke informatie heb je nodig van het buurthuis om een geschikte activiteit te 
organiseren voor deze doelgroep? Schrijf vijf punten op. 

 
Van tevoren bedenk je hoe je de activiteitenmiddag bij de doelgroep kunt aankondigen. 

 Schrijf vier manieren op waarop je dat kunt doen. 
 

TWEE GEZINNEN 

In de Narcisstraat wonen twee gezinnen met kinderen: 
het gezin Kuit en het gezin Uiterweerd. 
In het gezin Uiterweerd zijn geen regels en de kinderen bepalen zelf wat kan en mag. 
Het gezin Kuit bestaat uit vader en moeder, Elske van 3, Bob van 7 en Janine van  
13 jaar. 

 
 Welke opvoedingsstijl passen de ouders in het gezin Uiterweerd toe? 
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In onderstaande striptekeningen staat hoe de moeder in het gezin Kuit met Janine van  
13 jaar omgaat. 
 

 
 

 Welke opvoedingsstijl past de moeder in deze situatie toe? 
 
Als Bob gaat kleuren, gaat Elske dat ook doen.  
Hoe heet dit gedrag van Elske? 
A communicatie 
B confrontatie 
C identificatie 
D imitatie 
 
Bob was de afgelopen twee maanden ziek thuis. Dit kan gevolgen hebben voor de 
ontwikkeling van Bob. 

 Schrijf één mogelijk gevolg op voor de sociale ontwikkeling van Bob. 
 
Het gezin Uiterweerd bestaat uit moeder, Laurence van 2,5 en Renske van 4 jaar. 

 Hoe heet de samenlevingsvorm van het gezin Uiterweerd? 
 
Mevrouw Kuit merkt dat Elske in de koppigheidsfase zit. 
Wat is de functie van de koppigheidsfase? 
A de eigen wil ontdekken 
B de koppigheid onderdrukken 
C de wereld leren verkennen 
D een kopvoeter leren tekenen 
 
Mevrouw Kuit heeft last van reuma. Daarom krijgt zij hulp van de thuiszorg. 
Bij welke twee typen zorg hoort de thuiszorg? 
A intramurale zorg en tweede lijnszorg 
B intramurale zorg en eerste lijnszorg 
C extramurale zorg en eerste lijnszorg 
D extramurale zorg en tweede lijnszorg 
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De grootouders van het gezin Uiterweerd wonen in een ééngezinswoning. Sommige 
ouderen kiezen voor een andere woonvorm. 

 Schrijf drie andere woonvormen op die geschikt zijn voor ouderen die zorg en hulp 
nodig hebben. 

 
Als mensen tegenwoordig zorg nodig hebben, krijgen ze die zo lang mogelijk in hun eigen 
huis. Opname in een instelling gebeurt pas als thuis verzorgen niet meer mogelijk is. 

 Waarom worden mensen tegenwoordig zo lang mogelijk thuis verzorgd? Schrijf twee 
redenen op. 

 
In een woonwijk staat een aantal aangepaste woningen voor lichamelijk gehandicapten. 
Bij deze aangepaste woningen hoort een hulppost die 24 uur per dag bereikbaar is voor 
de bewoners van deze woningen. Dit wordt het focusproject genoemd. 
Welke zorg wordt in het focusproject verleend aan bewoners? 
A extramurale zorg 
B intramurale zorg 
C semi-murale zorg 
 

HET GELUIDENSPEL 

Mandy loopt stage bij de naschoolse opvang. De groepsleiding gaat met 24 kinderen uit  
groep 7 en 8 twee dagen op kamp. Mandy gaat ook mee. 
Ze heeft de taak om ’s avonds in het donker in het bos het geluidenspel te organiseren. 
 
Het geluidenspel: 
 
Zes ‘geluidmakers’ verbergen zich in het bos. 
Zij maken geluid met de volgende materialen: 

-  een grote scheepsbel -  een trom 
-  een grote houten ratel -  een aantal blikken 
-  een toeter   -  een draaisirene 

 
Elke geluidmaker heeft een viltstift van een andere kleur. 
Op een teken van de spelleider maken de geluidmakers geluid. 
Als de geluiden klinken, zoeken de kinderen in groepjes van twee naar de verschillende 
geluidmakers. 
Als twee kinderen een geluidmaker hebben gevonden, krijgen ze van de geluidmaker een 
streepje op de handpalm met de viltstift. De kinderen die het eerste zes verschillende 
streepjes op de handpalm hebben staan, zijn de winnaars. 

 
 Waarom is dit een geschikt spel voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool? 

Schrijf twee redenen op. 
 

 Schrijf drie punten op die Mandy moet regelen als zij dit geluidenspel voorbereidt. 
 
Twee kinderen zijn bang in het donker. 

 Wat kan Mandy bij de voorbereiding doen om te zorgen dat deze kinderen toch 
meedoen aan het spel? Schrijf twee adviezen op. 
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KINDERDAGVERBLIJF 

Mascha loopt stage in een kinderdagverblijf. Ria is haar stagebegeleidster. Mascha heeft 
Luca van twee jaar geobserveerd en onderstaande aantekeningen gemaakt. 
 
  1 Luca wordt door haar moeder gebracht. 
  2 Ze heeft mooie kleren aan. 
  3 Ze houdt de hand van haar moeder vast. 
  4 Ze moet nog steeds even wennen. 
  5 Moeder gaat zitten en neemt Luca op haar schoot. 
  6 Ik denk dat moeder het vervelend vindt om Luca achter te laten. 
  7 Ria gaat met Luca in de blokkenhoek een toren bouwen. 
  8 Een ander kind komt ook een toren bouwen. 
  9 Als het andere kind de toren van Luca omgooit, begint Luca te huilen. 
10 Volgens mij is er iets niet goed met Luca. 
 

 Welke vier zinnen uit de aantekeningen van Mascha zijn niet geschikt voor een 
zakelijk verslag? Schrijf de nummers van deze zinnen op. 

 
 Waarom kan het zinvol zijn om Luca in het kinderdagverblijf te observeren? Schrijf 

twee redenen op. 
 
De vader van Roy (18 maanden oud) vertelt dat ze thuis begonnen zijn met het zindelijk 
maken van hun zoon. Ria vindt dit veel te vroeg. 

 
 Waarom is het niet verstandig om met zindelijkheidstraining te beginnen voordat 

kinderen twee jaar oud zijn? Schrijf één reden op. 
 
Kinderen worden gecorrigeerd als ze iets niet goed gedaan hebben. Op welke manier ze 
gecorrigeerd worden, hangt onder andere af van het karakter van het kind. 

 Schrijf twee andere punten op waar je rekening mee moet houden als je een kind 
corrigeert. 

 
Er zijn verschillende manieren van opvoeden.  
De manier van opvoeden die ouders of verzorgers kiezen, kan afhangen van een aantal 
factoren. 

 Schrijf twee factoren op. 
 
Een peuter is egocentrisch. 

 Wat betekent dat? 
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Welke drie kenmerken heeft een kind dat juist twee jaar is geworden? 
A heeft een compleet melkgebit, kan eenkennig zijn, kan kralen rijgen 
B kan kralen rijgen, heeft evenwichtsgevoel, kan veters strikken 
C kan veters strikken, ontdekt zijn eigen wil, is mollig 
D speelt alleen, ontdekt zijn eigen wil, is mollig 
 

FAMILIE PARKER 

De familie Parker bestaat uit moeder Els, de zonen Jurgen en Flip en dochter Hannah.  
Flip gaat naar de peuterspeelzaal, Hannah zit op de basisschool en Jurgen in het 
voortgezet onderwijs. 
Jurgen heeft tijdens het voetballen zijn enkel gebroken. Hij mag tijdelijk niet staan. 
Daarom heeft Els krukken voor hem geleend. 

 
Hoe oud kan Flip zijn? 

 Schrijf op: Flip kan tussen … en … jaar oud zijn. 
 
Hoe oud kan Hannah zijn? 

 Schrijf op: Hannah kan tussen … en … jaar oud zijn. 
 
Els Parker heeft een baan en is niet thuis als de kinderen ’s middags uit school komen. 
Daarom heeft ze naschoolse opvang geregeld. 

 Mogen haar drie kinderen daar naar toe? Motiveer je antwoorden. 
 
De laatste maanden wordt Hannah op school regelmatig gepest. Dit heeft gevolgen voor 
haar ontwikkeling. 

 Schrijf in het schema op de uitwerkbijlage één mogelijk gevolg op voor haar 
lichamelijke ontwikkeling, één mogelijk gevolg voor haar geestelijke ontwikkeling en 
één mogelijk gevolg voor haar sociale ontwikkeling. 

 

VERSTANDELIJKE HANDICAP 

Paul is 24 jaar en heeft een lichte verstandelijke handicap die aangeboren is. Het gezin 
van Paul bestaat uit vier personen: vader, moeder, Paul en Simone van 16 jaar. Paul 
woont nu nog thuis, maar dit wil hij niet lang meer.  

 
De ouders van Paul vragen hulp bij MEE. Deze instantie voert het werk uit dat eerder 
door de Sociaal Pedagogische Dienst werd gedaan. 
Wat kan MEE aan de ouders van Paul bieden? 
A ADL-hulp voor Paul als hij zelfstandig woont 
B hulp bij het kopen van een woning voor Paul 
C hulp bij het zoeken naar een woonmogelijkheid voor Paul 
D medische zorg voor Paul 
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Welke woonvorm is geschikt voor Paul? 
A de dagopvang voor mensen met een handicap 
B een psychiatrisch centrum 
C een sociowoning 
 
Paul werkt in een Sociale Werkplaats. Dat is een werkplaats voor mensen met een 
verstandelijke handicap. 

 Schrijf twee andere kenmerken op van een Sociale Werkplaats. 
 

 Waarom is werk belangrijk voor mensen met een verstandelijk handicap? 
 Schrijf twee redenen op. 
 
Eén keer per jaar gaan de medewerkers van de Sociale Werkplaats een dag uit. 
Ze reizen met de trein. 
Paul moet zelf een kaartje kopen uit de automaat. 
 

 
 
Welke ontwikkeling wordt hierdoor gestimuleerd? 
A de ontwikkeling van de motoriek 
B de ontwikkeling van de zelfredzaamheid 
C de sociale ontwikkeling  
D de zintuiglijke ontwikkeling 
 

BUURTCENTRUM DE SCHOOF 

Paulien loopt twee weken stage in buurtcentrum De Schoof. 
De Schoof is een buurtcentrum in een multiculturele wijk. Er worden voor verschillende 
doelgroepen activiteiten georganiseerd.  
Dit seizoen komt op dinsdagavond een meidengroep.  

 
 Wat wordt bedoeld met een doelgroep? 

 
In de meidengroep is een sterke sociale controle. 

 Wat is sociale controle? 
 
Ingrid komt vaak op dinsdagavond. Ze is een teruggetrokken meisje. 

 Hoe kan zij gestimuleerd worden om actief mee te doen? Schrijf drie punten op. 
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Fien is heel anders dan Ingrid. Zij bepaalt vaak wat er op de dinsdagavond gaat 
gebeuren. Ook tijdens discussiegroepen heeft zij een belangrijke inbreng. 

 Welke rol heeft Fien in de meidengroep en in de discussiegroep? 
 
In De Schoof komt één keer per week een groep allochtone vrouwen. Zij spreken nog 
geen Nederlands. Zij volgen een beginnerscursus Nederlands. 
Hoe heet een dergelijke groep? 
A een heterogene groep 
B een homogene groep 
C een primaire groep 
D een secundaire groep 
 
Mevrouw Amraoui woont al negen jaar in Nederland en spreekt goed Nederlands. Zij helpt 
als vrijwilliger bij de taalles in De Schoof. De docent van de taalcursus vindt de hulp van 
mevrouw Amraoui tijdens de lessen belangrijk.  

 Waarbij kan mevrouw Amraoui tijdens de lessen assisteren? Schrijf twee taken op. 
 

SPORTCLUB VAN JAAP 

Jaap is lid van een sportclub. Deze sportclub viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Een 
aantal ouders en clubleden organiseren een feestelijk weekend voor de leden. Er wordt 
voor een buffet en een lunch gezorgd. 

 
De organisatie heeft besloten om voor het buffet een cateringbedrijf in te schakelen. 
Wat is een cateringbedrijf voor een soort organisatie? 
A een basiszorg-organisatie 
B een FIFO-organisatie 
C een non-profit organisatie 
D een profit organisatie  
 
Jaap heeft donderdag boodschappen gehaald voor de lunch op zaterdag. Hij gaat ze 
opbergen. Een deel van de producten die hij gekocht heeft staat op de uitwerkbijlage. 
Waar kunnen deze producten het beste bewaard worden: in de diepvries, in de kast of in 
de koelkast? 

 Plaats achter de produkten op de uitwerkbijlage een kruisje in de juiste kolom. 
 
Voordat het feest kan beginnen wordt het clubhuis schoongemaakt. 
Wat is het gewenste reinheidsniveau voor de keuken en de toiletten? 
A frequentieschoon  
B huishoudelijk schoon 
C ruwschoon 
D smetschoon 
 
De gladde vloer van de kantine wordt schoongemaakt.  
Welk vuil zal in de kantine voorkomen?  

 Schrijf op de uitwerkbijlage achter elke soort vuil een voorbeeld dat zal voorkomen in 
de kantine. 
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Voor het buffet moet mastiek gemaakt worden. 
Wat is mastiek maken? 
A de ruimte opruimen en schoonmaken 
B de tafels mooi opdekken met linnengoed en bloemen  
C eten opscheppen op borden en schalen  
D het serviesgoed, het glaswerk en het bestek klaar zetten  
 

FACILITAIRE DIENST 

Tim en Marieke werken als weekendhulp bij de facilitaire dienst van een ziekenhuis.  
Tim werkt bij de schoonmaakdienst en Marieke bij de voedingsdienst. 
Voordat ze mochten beginnen met werken volgden zij een basiscursus van één dag. 
Tijdens de cursus hebben ze leren omgaan met een aantal materialen en middelen van 
de schoonmaakdienst en voedingsdienst. Er zijn ook regels over hygiëne behandeld. 
Tim merkt dat er verschillen zijn tussen schoonmaken thuis en in het ziekenhuis. 

 
In de groothuishouding zijn alle materialen en ruimten groter dan in de kleinhuishouding. 

 Schrijf drie andere verschillen op tussen schoonmaken in de groothuishouding en 
schoonmaken in de kleinhuishouding. 

 
Tim maakt patiëntenkamers schoon. Hij moet dit werk in een goede volgorde uitvoeren. 
Per kamer worden de onderstaande werkzaamheden verricht: 
1 vlekken verwijderen en stofwissen van marmoleum 
2 prullenbak legen 
3 stof, vlekken en vingertasten verwijderen van de bovenzijde van het nachtkastje 
4 sanitaire ruimte schoonmaken 
5 stof, vlekken en vingertasten verwijderen van deuren 
 

 Schrijf een juiste werkvolgorde op voor deze werkzaamheden door de cijfers in een 
juiste volgorde te plaatsen. 

 
Om stof van een gladde vloer te verwijderen, wordt in de professionele schoonmaak een 
stofwisser met wegwerpstofdoeken gebruikt. 

 Schrijf twee voordelen op van het gebruik van een stofwisser met wegwerpstofdoeken. 
 
Tim heeft verschillende schoonmaakmiddelen op de werkwagen staan. 
Welk middel moet Tim gebruiken voor het dagelijks schoonmaken van het sanitair? 
A een onderhoudsmiddel  
B een ontsmettingsmiddel  
C een reinigingsmiddel 
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Op onderstaande afbeelding staat een etiket van een schoonmaakmiddel. 
 

 
 

 Waarvoor is dit schoonmaakmiddel bedoeld? Schrijf vier voorwerpen en/of onderdelen 
van ruimten op. 

 
Op de gebruiksaanwijzing van dit schoonmaakmiddel staat dat de mengverhouding met 
water 1:200 is. 

 Hoeveel milliliter van dit schoonmaakmiddel heb je nodig voor 5 liter water? 
 
Marieke helpt ’s morgens met het bereiden van de warme maaltijd en werkt ’s middags in 
het personeelsrestaurant. 
In de voedingsdienst wordt veel convenience food gebruikt. 

 Schrijf drie voordelen op van het gebruik van convenience food. 
 
Voor het bereiden van gerechten worden verschillende apparaten gebruikt. 
Waarvoor is een convectomaat geschikt? 
A voor het braden van vlees 
B voor het koken van groente en aardappelen 
C voor het koken van rijst en macaroni 
D voor het trekken van bouillon 
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In het personeelsrestaurant komen regelmatig gasten.  
De maaltijd wordt dan geserveerd en daarbij wordt de inzetmethode toegepast. 
 
Marieke dekt in het weekend vaak de tafels voor de gasten. Van een medewerker in de 
keuken krijgt zij het menu voor die dag. Daarmee dekt ze de tafels voor de maaltijd. 
Op de uitwerkbijlage zijn vier gedekte tafels voor één persoon afgebeeld en er staan vier 
menu’s. 

 Trek op de uitwerkbijlage een lijn van elke gedekte tafel naar het menu waar deze 
tafel bij hoort. 

 

THEMA KINDERBOERDIJ IN DE BASISSCHOOL 

Je zit in klas 4 van het vmbo en je loopt een oriënterende stage in groep 2 van de 
basisschool. Je helpt bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten over het thema 
kinderboerderij.  
De kinderen gaan een middag naar de kinderboerderij toe. Op school werken ze een 
week aan dit thema.  
De kinderen doen onder andere een knutselactiviteit. Elk kind vult een getekend schaap 
op met propjes papier. 

 
Tijdens het bezoek aan de kinderboerderij vertelt de beheerder aan de kinderen dat er 
kabouters wonen in de holten van een oude boom. "De kabouters gaan 's nachts op 
bezoek bij de dieren", zegt de beheerder. Sommige kinderen uit groep 2 zijn ervan 
overtuigd dat de beheerder de waarheid vertelt. 
Bij welke ontwikkeling van de kinderen hoort deze overtuiging? 
A bij de geestelijke ontwikkeling 
B bij de lichamelijke ontwikkeling 
C bij de sociale ontwikkeling 
 
Behalve knutselactiviteiten zijn er andere geschikte activiteiten over het thema 
kinderboerderij voor groep 2 die in school kunnen plaatvinden. 

 Schrijf drie andere activiteiten op. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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In onderstaande afbeelding zie je twee blaadjes met tekeningen (nr. 1 en 2) op schaal van 
een schaap voor de knutselopdracht met propjes. 
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Hoe groot zijn de blaadjes in werkelijkheid? 
A Nr. 1:   5 bij   5 cm en Nr. 2: 10 bij 10 cm 
B Nr. 1: 10 bij 10 cm en Nr. 2: 20 bij 20 cm 
C Nr. 1: 20 bij 20 cm en Nr. 2: 40 bij 40 cm 
D Nr. 1: 40 bij 40 cm en Nr. 2: 60 bij 60 cm 
 
Jij gaat de knutselactiviteit voorbereiden, uitvoeren en afsluiten met de kinderen. 

 Wat moet je doen om de knutselactiviteit goed te laten verlopen? 
Vul het schema op de uitwerkbijlage in. Schrijf onder voorbereiding en uitvoering twee 
punten op en onder afsluiting één punt.  

 
 Welke van de volgende formaten is het meest geschikt om door de kinderen te laten 

opvullen met propjes?  
Je kunt kiezen uit: 
−   5 bij   5 cm  
− 20 bij 20 cm 
− 60 bij 60 cm 
Schrijf één reden op voor je keuze. 
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