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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 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. 
 
 
WERKEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 
 
 
Maikel zit in het 3e jaar van het VMBO Zorg en Welzijn-Breed en wil zich oriënteren 
op een vervolgopleiding na het VMBO.  
Bij Maikel in de straat is er een woning waar enkele mensen met een verstandelijke 
beperking wonen. Hij is daardoor nieuwsgierig geworden naar het werken met 
mensen met een verstandelijke beperking.  
Om uit te zoeken of dit soort werk iets voor hem is, gaat hij een oriënterende stage 
lopen in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.  
 
 

1p  1 Zich oriënteren op een vervolgopleiding wil in deze situatie zeggen dat Maikel 
A een werkplanning kan maken voor zijn oriënterende stage. 
B informatie verzamelt over het werken met mensen met een verstandelijke 

beperking. 
C kan samenwerken met zijn collega’s. 
D terugkijkt op hoe hij verschillende activiteiten heeft uitgevoerd. 
 

1p  2 De mensen met een verstandelijke beperking die bij Maikel in de straat wonen, 
worden wel begeleid maar wonen zo zelfstandig mogelijk.  
Het zo zelfstandig mogelijk wonen van mensen met een verstandelijke beperking 
A vergroot het gevoel van eigenwaarde en de afhankelijkheid. 
B vergroot het gevoel van eigenwaarde en de onafhankelijkheid.  
C verkleint het gevoel van eigenwaarde en de afhankelijkheid. 
D verkleint het gevoel van eigenwaarde en de onafhankelijkheid. 
 

2p  3 Tijdens de eerste stageweek vertelt de praktijkbegeleider aan Maikel dat het bij het 
douchen belangrijk is om rekening te houden met de persoonlijke wensen van de 
bewoners. 

 Schrijf nog twee punten op waarmee je tijdens het douchen rekening moet houden. 
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1p  4 Meneer van Houten moppert vaak. Zo ook nu. De praktijkbegeleider had Maikel 
hierover al ingelicht.  
Wat is een passende reactie van Maikel op het gemopper van meneer van Houten. 
A “Kom, snel even douchen, anders krijgt u geen ontbijt en daar wordt u niet vrolijk 

van.” 
B “Kom, snel even douchen, dan krijgt u zo een lekker kopje koffie van me. Daar 

wordt u altijd weer vrolijk van.” 
C “Kom, snel even douchen, het is altijd hetzelfde liedje met u. Straks heb ik geen 

tijd voor andere bewoners.” 
D “Kom, snel even douchen, tanden poetsen en aankleden. U staat ook altijd zo te 

treuzelen.” 
 

1p  5 De praktijkbegeleider legt aan Maikel uit dat het gebruik van desinfecterende zeep bij 
de gewone dagelijkse verzorging niet nodig is.  

 Leg uit waarom dat niet nodig is. 
 

1p  6 Meneer van Houten wil na het douchen graag een bodylotion gebruiken.  
 Leg uit waarom het goed is na het douchen een bodylotion te gebruiken. 

 
1p  7 Aan het einde van de stagedag woont Maikel een werkoverleg bij. Een onderwerp dat 

besproken wordt op de vergadering is de uitvoering van de Arbo-wet.  
 Wat wordt er in de Arbo-wet geregeld? 

 
1p  8 Een ander onderwerp dat wordt besproken is de aanvraag van een 

persoonsgebonden budget door de familie van een bewoner.  
Wat houdt een persoonsgebonden budget in? 
A Dit is een vergoeding voor de woonkosten. 
B Bewoners krijgen dan zakgeld om levensmiddelen te kopen. 
C Bewoners kunnen hier hun geneesmiddelen van betalen. 
D Bewoners kunnen zelf de zorg inkopen die ze nodig hebben. 
 

1p  9 De instelling waar Maikel stage loopt is een non-profit organisatie maar heeft een 
aantal diensten uitbesteed aan profit organisaties.  

 Schrijf één dienst op die een non-profit organisatie kan uitbesteden aan een profit 
organisatie. 

 
1p  10 Door de stage heeft Maikel nog meer interesse gekregen om met mensen met een 

verstandelijke beperking te gaan werken. Hij kiest ervoor om een vervolgopleiding te 
gaan doen waardoor hij straks als woonbegeleider met deze mensen kan gaan 
werken.  
Voor welke opleiding moet hij zich dan inschrijven?  
A facilitaire dienstverlening 
B sociaal pedagogisch werk  
C verpleegkunde 
D verzorging 
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VERPLEEGHUIS ZONNEWENDE 
 
 
Door de vergrijzing van de bevolking in Nederland is de verwachting dat er straks nog 
meer mensen op zorg wachten in een verpleeghuis. Er zijn veel verzorgenden nodig. 
Een verzorgende van verpleeghuis Zonnewende komt daarom in de 
eindexamenklassen van het VMBO Zorg en Welzijn-Breed voorlichting geven. Ze 
vertelt dat het werk soms zwaar is maar dat het veel voldoening geeft en daardoor de 
moeite waard is.
 
 

2p  11 Het werk van een verzorgende bestaat voor een groot deel uit het bieden van 
ondersteuning van de ADL van de bewoners. 

 Schrijf drie activiteiten op die vallen onder het ondersteunen van de ADL van 
bewoners. 

 
2p  12 De verzorgende legt uit dat ze in haar werk duidelijk kan zien hoe de cirkel van het leven 

begint en eindigt in afhankelijkheid en onzelfstandigheid. Net als bij kinderen is het bieden 
van een vast dagritme aan bewoners daarom belangrijk.  

 Schrijf twee voorbeelden op van de manier waarop men in een verpleeghuis structuur 
kan bieden aan bewoners. 

 
5p  13 De verzorgende vertelt dat in het verpleeghuis veel aandacht wordt besteed aan 

hygiënisch, milieuvriendelijk en ergonomisch werken.  
 Kruis in het schema op de uitwerkbijlage aan waaronder de genoemde activiteiten 

vallen. 
 

2p  14 Na de voorlichting meldt Jorien zich aan voor een stage in verpleeghuis Zonnewende.  
Zij krijgt al heel snel een uitnodiging voor een gesprek met een praktijkbegeleidster over 
de inhoud van de stage. Jorien wil dit gesprek goed voorbereiden.  

 Schrijf drie vragen op die Jorien in ieder geval moet stellen om een goede start te 
kunnen maken met de stage. 

 
1p  15 Eenmaal begonnen met de stage is het een taak van Jorien om de bewoners op te halen 

voor de avondmaaltijd. Mevrouw Smulders is dementerend en wordt ongerust. Zij zegt 
tegen Jorien: “Zuster, ik wil nu naar huis.” 
Wat is een goede reactie van Jorien in deze situatie? 
A Jorien blijft staan en zegt tegen de bewoner die naast mevrouw Smulders zit: “Het is 

ook elke keer weer hetzelfde met haar.” 
B Jorien blijft staan en zegt: “U weet dat u niet naar huis kan, daar komen ongelukken 

van, u bent niet voor niks opgenomen.” 
C Jorien legt een hand op de knie van mevrouw Smulders en zegt ”Ach wat jammer. Ik 

had net op u gerekend met het eten.” 
D Jorien maakt haar rondje af en komt even later weer terug en zegt: “Kunt u niet 

opschieten want het eten staat al klaar.” 
 

1p  16 Wat is een keuzemenu? 
A De bewoners hebben keuze uit twee of meer volledige menu’s. 
B De bewoners kunnen van een lijst zelf kiezen wat ze willen eten. 
C De bewoners kunnen zonder lijst zelf kiezen wat ze willen eten. 
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Er is een groep licht dementerende ouderen die op het terrein van het verpleeghuis nog 
zelfstandig woont. 
Jorien mag hier ook stage lopen. De verzorgenden die hier werken hebben een bredere 
taak. Dat wil zeggen dat zij ook huishoudelijke ondersteuning geven aan de bewoners. 
 
 

2p  17 De huishoudelijke werkzaamheden worden ingedeeld in werkzaamheden die dagelijks, 
wekelijks en maandelijks gedaan moeten worden.  

 Kruis in het schema op de uitwerkbijlage aan welke werkzaamheden dagelijks, 
wekelijks en maandelijks gedaan moeten worden.  

 
1p  18 Vandaag helpt Jorien de kamer van een bewoner schoon te maken. Aan het plafond 

hangt spinrag. 
 Wordt bij het verwijderen van spinrag een ragebol of een plumeau gebruikt? 

Leg uit waarom. 
 

1p  19 Bij de schoonmaakwerkzaamheden wordt er gewerkt volgens een bepaalde ‘routing’.  
 Schrijf op wat dit betekent. 

 
2p  20 Voor het nat reinigen zijn er verschillende soorten schoonmaakmiddelen.  

 Schrijf drie verschillende soorten schoonmaakmiddelen op. 
 

1p  21  Welke soort schoonmaakmiddel is er nodig voor het schoonmaken van het toilet en  
de doucheruimte? 

 
 
HET WOONZORGCENTRUM 
 
 
Karina gaat stage lopen bij de voedingsdienst van een woonzorgcentrum. Zij heeft voor 
het VMBO Zorg en Welzijn-Breed gekozen omdat zij altijd al met oudere mensen wilde 
gaan werken.  
Het woonzorgcentrum spreekt haar bijzonder aan omdat er ook een kapper, een 
levensmiddelenwinkeltje, een pedicure en een fysiotherapeut zijn gehuisvest.  
Mensen die niet zo goed meer ter been zijn kunnen dan toch zelf hun kleine 
boodschappen doen. Er is ook een cultureel centrum.
 
 

1p  22 De voedingsdienst valt onder de facilitaire dienst. Onder de facilitaire dienst kunnen nog 
meer diensten vallen.  

 Schrijf twee voorbeelden op waaruit een facilitaire dienst nog meer kan bestaan. 
 

1p  23 De voedingsdienst werkt met het HACCP-systeem.  
 Schrijf één reden op waarom het belangrijk is dat er volgens het HACCP-systeem 

gewerkt wordt. 
 

2p  24 Karina is vandaag aanwezig bij een vergadering waarbij het menu voor de komende week 
wordt samengesteld.  

 Schrijf vijf punten op die van belang zijn voor het samenstellen van een menu. 
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1p  25 Bij het samenstellen van het menu wordt er rekening gehouden met mensen die geen 
vlees eten.  

 Hoe heet de voedingswijze waarbij men geen vlees eet? 
 

1p  26  Schrijf twee producten of levensmiddelen op die vlees in een warme maaltijd kunnen 
vervangen. 

 
1p  27 Tijdens de vergadering over het menu moet Karina denken aan de Voedingswijzer die op 

school besproken is. Eén van de regels van de Voedingswijzer is 'Eet gevarieerd'. 
 Leg uit waarom dit een belangrijke regel is. 

 
2p  28 De vergadering wordt voorgezeten door het hoofd van de voedingsdienst.  

 Schrijf vier andere taken op van een hoofd voedingsdienst. 
 

1p  29 Na de vergadering brengt Karina de koffie en thee rond bij de bewoners. Ze heeft geleerd 
dat je dan altijd moet vragen naar de wensen van de bewoner.  

 Schrijf twee vragen op die Karina kan stellen bij het rondbrengen van de koffie en 
thee. 

 
1p  30 Tijdens het rondbrengen van de koffie en de thee komt Karina ook bij de heer en 

mevrouw Jansen. Mevrouw Jansen vraagt of Karina een afspraak voor haar wil maken bij 
de kapper voor een nieuwe permanent. Karina antwoordt: “Waarom zou u naar de kapper 
gaan, u komt bijna niet van de kamer af en krijgt weinig bezoek.” 

 Schrijf op waarom deze reactie van Karina niet juist is. 
 

1p  31 Na het koffie/theerondje mag Karina de bestelde goederen voor deze week controleren, 
uitpakken en opbergen in het magazijn.  

 Waar moet Karina op letten bij het uitpakken en controleren van de bestelde 
levensmiddelen? 
Schrijf twee punten op. 

 
2p  32 Karina bergt onder andere de volgende producten op in de provisieruimte: blikjes maïs, 

koffiemelk en koekjes.  
 Schrijf per productgroep de letter op van het product dat vooraan komt te staan. 

 Schrijf de volgorde van alle producten daarachter. 

 
1p  33 Er ligt wat vocht op de grond in de provisiekamer en Karina loopt naar de werkwagen om 

de vloer schoon te maken.  
 Schrijf vier materialen op die op een materiaal- of werkwagen thuishoren. 

 

koffiemelk - (a) 06/06/2005 - (b) 31/05/2005 - (c) 04/06/2005 - (d) 01/06/2005 
blikjes maïs - (a) 02-2006 - (b) 04-2006 - (c) 10-2005   - (d) 12-2005 
koekjes - (a) 25-06-2005 - (b) 14-06-2005 - (c) 02-06-2005 - (d) 30-05-2005
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1p  34 Op een schoonmaakmiddel ziet Karina het volgende waarschuwingsteken staan. 
 

 
 
Wat betekent dit teken? 
A Het middel is giftig. 
B Het middel is licht ontvlambaar.  
C Het middel niet in de gootsteen laten lopen. 
D Het middel niet mengen met een ander middel.  
 

1p  35 Waar wordt een onderhoudsmiddel bij gebruikt? 
A bij een dagelijkse beurt van een sanitaire ruimte 
B bij het aanbrengen van een beschermende laag op de vloer 
C bij het losmaken van aangekoekt vuil 
D bij het wassen van de handen op de ziekenafdeling 
 
 
BEAUTYCENTER DE VALEI 
 
 
In beautycenter De Valei werkt Chantal. Zij is schoonheidsspecialiste. 
Mevrouw De Wilde komt bij de schoonheidsspecialiste om haar gezicht te laten 
opmaken voordat zij naar huis gaat. 
 
 

1p  36 Eerst wordt de gezichtshuid van Mevrouw De Wilde gereinigd. 
 Schrijf twee producten op die Chantal moet gebruiken om de huid te reinigen. 

 
1p  37  Schrijf vier materialen op die Chantal kan gebruiken om bij mevrouw De Wilde een 

dagmake-up aan te brengen. 
 

1p  38 In welke volgorde kan Chantal de make-up producten het beste aanbrengen? 
A dagcrème, foundation, gezichtspoeder, rouge  
B foundation, rouge, gezichtspoeder, dagcrème 
C gezichtspoeder, dagcrème, foundation, rouge 
D rouge, gezichtspoeder, foundation, dagcrème 
 

1p  39 "Je handen zijn je visitekaartje” vertelde de schoonheidsspecialiste toen Chantal voor het 
eerst een gesprekje met haar had.  

 Wat bedoelde de schoonheidsspecialiste hiermee? 
 

1p  40 Bij het opmaken van de ogen gebruikt Chantal een wenkbrauwpotlood.  
Welk effect kan je hiermee bereiken? 
A De rimpels rond de wenkbrauwen camoufleren. 
B De wenkbrauwen kleuren en voller doen lijken. 
C De wenkbrauwen kleur geven en laten glanzen. 
 

2p  41  Schrijf twee producten op waarmee Chantal de mond kan accentueren. 
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Als Chantal klaar is gaat zij meteen verder met een volgende klant. Dit is mevrouw 
Zandbergen die voor een manicure komt. 
 
 

1p  42 Welke van de volgende materialen moet Chantal vóór gebruik desinfecteren? 
A de kartonnen vijl en het bokkenpootje 
B het bokkenpootje en de vellentang  
C het nagelborsteltje en het bokkenpootje 
D het nagelborsteltje en de vellentang 
 

1p  43 Chantal let er goed op dat zij er zelf verzorgd uitziet. 
Welke drie dingen zijn belangrijk voor een goede persoonlijke verzorging? 
1 frisse mondgeur 
2 gebruik van deodorant 
3 lange nagels 
4 modieuze schoenen 
5 schoon en verzorgd haar 
6 wijdvallende kleding 

 
A 1 – 2 - 4 
B 1 – 2 - 5 
C 2 – 3 - 4 
D 4 – 5 - 6 
 

1p  44 Chantal maakt een handbadje klaar voor Mevrouw Zandbergen.  
 Wat moet Chantal in het bakje voor het handbadje doen? 

 
1p  45 Chantal gebruikt nagelpolitoer om 

A de nagelriemen zachter te maken. 
B de natuurlijke glans van de nagels duidelijker te maken.  
C het halve maantje en het nageluiteinde beter uit te laten komen. 
D weke nagels te verstevigen. 
 

1p  46 Wanneer brengt Chantal een toplak aan? 
A na de basislak 
B na de eerste laag kleurlak 
C na de tweede laag kleurlak 
D na het vijlen 
 

1p  47 De schoonheidsspecialiste en Chantal dragen allebei werkkleding.  
Welke eis stel je aan hygiënische werkkleding? 
A Ze moet gemaakt zijn van wol. 
B Ze moet goed transpiratievocht opnemen.  
C Ze moet op een lage temperatuur te wassen zijn. 
D Ze moet strijkvrij zijn. 
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EXAMENFEEST 
 
 
Dit schooljaar wordt er voor de examenkandidaten van Zorg en Welzijn-Breed een 
examenfeest georganiseerd. Voordat het feest begint wordt er samen gegeten en is er 
op school gelegenheid om elkaar op te maken. In de lessen wordt de organisatie van 
het feest besproken en voorbereid. Ook wordt er druk geoefend om elkaar mooi op te 
maken. Omdat iedereen er mooi uit wil zien nemen de leerlingen voor de les 
tijdschriften mee waarin met mooie foto's reclame wordt gemaakt voor kleding en 
make-up. 
 
 

2p  48 De make-up ziet er op de foto’s mooi uit en de meeste leerlingen raken enthousiast.  
 In welke volgorde wordt make-up aangebracht?  

 Noteer de cijfers van onderstaande lijst in de juiste volgorde.  
1 dagcrème aanbrengen 
2 foundation aanbrengen 
3 lippen make-up aanbrengen 
4 oog make-up aanbrengen 
5 opbrengen van gezichtspoeder 
6 opfrissen van de huid 
7 rouge aanbrengen 
 

1p  49  Schrijf één doel op dat reclamemakers willen bereiken met mooie foto’s in 
tijdschriften. 

 
1p  50  Welke instantie geeft voorlichting en advies over de kwaliteit van veel verschillende 

producten om consumenten te beschermen? 
 

einde 


