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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
THUISZORGPROJECT 
 
 
Mirjam zit in het 3e jaar van Zorg en Welzijn-Breed. Deze week zijn ze met een nieuw 
project gestart. Het project wordt Thuiszorgproject genoemd. Het is de bedoeling dat 
iedere week een leerling meedraait in een gezin en assisteert bij huishoudelijk werk. 
Mirjam helpt deze week mee bij de familie Grootjan. 
 
 

2p  1 Mirjam wordt bij de familie ontvangen met een kopje thee. Na een korte kennismaking met 
mevrouw Grootjan maken ze samen een planning voor de ochtend.  
Mirjam mag beginnen met de was. Bij de wasbehandeling moet Mirjam verschillende 
handelingen verrichten.  

 Zet de volgende handelingen voor het verzorgen van wasgoed in een juiste volgorde. 
1 wasmiddel kiezen en toevoegen 
2 wasgoed verzamelen 
3 in de trommel stoppen 
4 in droogtrommel stoppen 
5 vouwen 
6 ontvlekken 
7 wasmachine instellen en aanzetten 
8 sorteren 
9 stapelen en opruimen 
10 droger instellen 

 
1p  2 Mirjam gaat samen met mevrouw Grootjan de was sorteren. 

 Schrijf drie aandachtspunten op waar Mirjam op moet letten bij het sorteren van de 
was. 

 
1p  3 Mirjam heeft de was gesorteerd.  

Welk van de onderstaande textiel hoort bij de bonte was? 
A licht blauwe handdoek  
B roze wollen trui 
C wit laken 
D zwarte BH 
 

1p  4 Mirjam mag ook nog een handwas doen. Ze kiest voor een vloeibaar wasmiddel en niet 
voor een poederwasmiddel.  
Wat is een goed argument voor haar keuze? 
A Het is minder schadelijk voor de textiel. 
B Het lost beter op. 
C Het maakt beter schoon. 
D Het schuimt meer. 
 
 



 

500014-1-696o 3 ga naar de volgende pagina 

2p  5 Als Mirjam klaar is met de handwas gaat ze de badkamer met toilet schoonmaken. Mirjam 
mag zelf kiezen welke schoonmaakmaterialen ze wil gebruiken.  

 Kies uit onderstaande lijst de vijf schoonmaakmaterialen die geschikt zijn om een 
badkamer met toilet schoon te maken. 
− dweil 
− afwasborstel 
− veger 
− stofdoek 
− werkdoekje 
− zeem 
− stofzuiger 
− emmer 
− wc-borstel 

 
1p  6 Als Mirjam klaar is met de badkamer en alles heeft opgeruimd kan de was in de 

droogtrommel. In het wasvoorschrift staat een symbool dat aangeeft of de was in de 
droogtrommel mag. 

 Teken dit symbool op de uitwerkbijlage. 
 

2p  7 Mevrouw Grootjan maakt Mirjam er op attent dat zij tijdens het werk moet letten op haar 
lichaamshouding.   

 Schrijf drie aandachtspunten op voor een goede lichaamshouding tijdens het werk. 
 
 
SPELMIDDAG 
 
 
Iris zit in het vierde leerjaar van Zorg en Welzijn-Breed. De komende weken mag een 
aantal leerlingen een middag organiseren voor kinderen van 5 jaar. 
Iris gaat met de kinderen een activiteit binnen doen en bij mooi weer ook een activiteit 
buiten. Daarnaast wil ze nog iets met de kinderen gaan eten.
 
 

1p  8 Voor de activiteit binnen wordt het idee van een videofilm naar voren gebracht. Iris geeft 
een argument waarom ze dit geen goed idee vindt. 

 Schrijf één mogelijk argument van Iris op. 
 

1p  9 Uiteindelijk komen ze tot de conclusie dat een knutselwerkje de meest geschikte activiteit 
is.  

 Welke motoriek wordt met het  knutselen gestimuleerd? 
 

1p  10 Als buitenactiviteit kiest het groepje van Iris voor een balspel. 
Eén leerling uit de groep ziet slecht. 

 Hoe kun je een balspel aanpassen zodat dit ook geschikt is voor een kind dat minder 
goed kan zien? 

 
1p  11 Spelen met een bal is een bewegingsspel.  

 Geef nog twee voorbeelden van speelgoed dat gebruikt kan worden bij een 
bewegingsspel.  
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1p  12 Bij een balspel in een groep wordt ook de sociale ontwikkeling gestimuleerd. 
De sociale ontwikkeling van kinderen wordt nog meer gestimuleerd door 
A naar een videoband te kijken.  
B actief lid te zijn van een vereniging. 
C een tekening te maken. 
D te luisteren naar voorlezen. 
 

1p  13 Na de buitenactiviteit gaan de kinderen een saucijzenbroodje eten.  
Eén van de kinderen eet geen vlees.  

 Wat zou voor dit kind als vulling van het broodje gebruikt kunnen worden? 
 

1p  14 Er zijn mensen die helemaal geen dierlijke producten eten en ook geen dierlijke producten 
gebruiken.  

 Hoe noemt men deze alternatieve leefwijze? 
 

1p  15 Iris heeft voor een saucijzenbroodje gekozen voor de kinderen.  
Welke energieleverende stoffen zitten in het saucijzenbroodje? 
A eiwitten, vitamines, vetten 
B koolhydraten, vetten, eiwitten  
C vetten, koolhydraten, mineralen 
D vitamines, vetten, koolhydraten 
 

2p  16 Door de kinderen naast het saucijzenbroodje een beker melk en een appel aan te bieden, 
past de maaltijd in de voedingswijzer. 

 Schrijf vijf regels op die bij de voedingswijzer horen. 
 

1p  17 Het is moeilijk om het juiste aantal broodjes te bestellen, omdat Iris niet precies weet 
hoeveel kinderen er komen. Op zich is het goed mogelijk de overgebleven broodjes te 
bewaren.  
Welke manier is geschikt om de overgebleven saucijzenbroodjes langer dan een week te 
bewaren? 
A diepvriezen  
B koelen 
C pasteuriseren 
D steriliseren 
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1p  18 Bij de voorbereiding van de activiteiten stimuleert Iris haar klasgenoten om actief mee te 
doen. Zij is echter ook in staat de activiteit af te kraken zodat de rest van de groep het 
plezier in de activiteit verliest. 
Welke rol heeft Iris binnen dit groepje?  
A de leider 
B de meeloper 
C de vredestichter 
D de zondebok 
 

2p  19 Aan het eind van de dag bespreekt het groepje van Iris samen met de docent de 
afgelopen middag. Er is nogal wat fout gegaan. Er was onvoldoende knutselmateriaal.  
De appels waren niet aanwezig en er waren niet voldoende bekertjes. Ook was er te 
weinig tijd.  
De docent geeft aan dat ze de volgende keer een draaiboek moeten maken. 

 Welke vier onderdelen moeten in ieder geval in het schema van het draaiboek worden 
opgenomen? 

 
 
WWW. BROOD.NL 
 
 
Elise zit in het vierde jaar van Zorg en Welzijn-Breed en ze werkt mee aan een project 
over gezonde voeding bij jongeren.  
Op de internetsite www.brood.nl vindt zij de volgende informatie: 
 
“Ontbijt, broodnodig! 
Iedereen vindt het de gewoonste zaak van de wereld dat je eerst benzine in je tank 
moet gooien om te kunnen rijden. Maar wat doen we zelf? We haasten ons de deur uit 
en we slaan regelmatig het ontbijt over. Het ontbijt levert 10 tot 15% van alle 
benodigde voedingsstoffen, energie en voedingsvezels. Het broodontbijt zorgt voor 
vrijwel alle voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft.” 
 
Elise moet de volgende vragen beantwoorden. 
 
 

1p  20 Welke voedingsstoffen levert brood? 
A koolhydraten, dierlijke eiwitten, C-vitamines 
B koolhydraten, plantaardige eiwitten, B-vitamines 
C vetten, dierlijke eiwitten, B-vitamines 
D vetten, plantaardige eiwitten, C-vitamines  
 

1p  21 Waarom zijn voedingsvezels belangrijk? 
A Voedingsvezels bevatten kalk voor de botten. 
B Voedingsvezels bevorderen de stoelgang. 
C Voedingsvezels leveren veel energie. 
D Voedingsvezels zijn nodig voor de bloedstolling. 
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1p  22 Veel jongeren hebben ’s morgens geen trek in brood. Wat is een goed alternatief voor 
brood als je rekening houdt met de voedingswaarde? 
A een bakje yoghurt met muesli 
B een glas vruchtensap 
C een glas water met een vitaminetablet 
D een mandarijn en een kop thee 
 

1p  23 In welk productvak van de voedingswijzer staat brood? 
A eiwitproducten, dit is een groot vak 
B eiwitproducten, dit is een klein vak 
C graanproducten, dit is een groot vak 
D graanproducten, dit is een klein vak 
 

1p  24 Elise ontbijt wel goed. Ze eet elke ochtend twee boterhammen met halvarine, zij 
neemt een stuk fruit en drinkt een glas karnemelk. 
Welke voedingsstoffen leveren deze voedingsmiddelen? 
 

 
 
 
 
 
 

 
1p  25 Elise leest op de site dat jongeren tijdens de puberteit een groeispurt doormaken.  

Het lichaam heeft dan meer behoefte aan eiwit, calcium, vitamine D en ijzer. 
Al deze voedingsstoffen zijn nodig voor de lichaamsopbouw. 
De onderstaande voedingsstoffen zijn nodig voor de bouw van 
 

 
 
 
 
 
 

 
1p  26 Elise denkt dat ze niet genoeg ijzer binnen krijgt. 

 Schrijf één verschijnsel op waaraan Elise dat zou kunnen merken. 
 

1p  27 Laura is de zus van Elise. Laura wil afvallen en slaat het ontbijt over. 
 Schrijf één reden op waarom dit niet verstandig is. 

 
2p  28 Laura gaat naar de huisarts. De huisarts legt Laura uit dat je best op je gewicht mag 

letten en dat niet iedereen dezelfde hoeveelheid voedsel nodig heeft. 
 Welke factoren spelen daarbij een rol? 

 Kruis in het schema in de uitwerkbijlage de juiste hokjes aan. 
 
 

 boterhammen fruit karnemelk 
A  koolhydraten eiwitten  vetten  
B  koolhydraten vitamines eiwitten 
C  vetten eiwitten vetten 
D  vetten vitamines  eiwitten  

 eiwitten calcium en vitamine D ijzer 
A  botten spieren  geslachtscellen  
B  botten spieren rode bloedcellen 
C  spieren botten geslachtscellen 
D  spieren botten rode bloedcellen 
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STAGE BIJ DE SCHOONHEIDSSALON 
 
 
Kristel Zeeman is vierdejaars leerling aan het VMBO Zorg en Welzijn-Breed. 
Zij loopt stage bij schoonheidssalon ‘Vera’. 
Op school heeft Kristel al verschillende keren een manicurebehandeling geoefend. 
De schoonheidsspecialiste vraagt aan mevrouw Kroon of Kristel de behandeling onder 
haar leiding mag uitvoeren. Mevrouw Kroon vindt dit goed.
 
 

1p  29 Kristel mag stage lopen bij schoonheidssalon ‘Vera’, op voorwaarde dat zij er goed 
verzorgd uit ziet. 
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  30 Kristel legt door middel van een voorbeeld uit wat bedrijfshygiëne is. 
Welk voorbeeld past bij bedrijfshygiëne? 
A de handen wassen nadat we de neus hebben gesnoten 
B een goed verzorgd uiterlijk 
C een goede werkhouding bij het uitoefenen van het beroep 
D een pompje met desinfecterende zeep bij het fonteintje  
 

1p  31 De nagels van Kristel zijn kort. 
 Waarom zijn korte nagels hygiënischer dan lange nagels? 

 
1p  32 De schoonheidsspecialiste en Kristel 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. 
 

1p  33 Kristel maakt een handbadje klaar voor Mevrouw Kroon.  
 Wat moet Kristel in het bakje voor het handbadje doen? 

 
1p  34 Mevrouw Kroon vraagt waarom het beter is om de nagels te vijlen dan te knippen. 

 Waarom is het beter de nagels te vijlen dan te knippen? 
 

2p  35 Voor het lakken van nagels kun je drie soorten lak gebruiken. Op de uitwerkbijlage 
staat een tabel met de omschrijving van laksoorten. 

 Schrijf achter elke omschrijving de juiste benaming van de lak op.  
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1p  36 Na afloop van de manicure desinfecteert Kristel de nagelvellentang en het bokkenpootje.  
 Wat gebruikt Kristel voor het desinfecteren? 

 
 
KINDEROPVANG IN DE SPORTSCHOOL 
 
 
In sportschool ‘Hercules’ is er een kinderopvang waar ouders hun kinderen tijdens het 
sporten naar toe kunnen brengen. 
Dana zit in het vierde jaar van Zorg en Welzijn-Breed en loopt een korte stage bij deze 
kinderopvang.
 
 

1p  37 Nick is twee jaar oud en zojuist door zijn moeder naar de kinderopvang gebracht. 
Als zijn moeder weggaat moet Nick erg hard huilen.  
Wat kan de leidster het beste doen? 
A meteen de moeder van Nick gaan halen 
B Nick een reep chocolade geven 
C Nick eerst maar even goed laten uithuilen 
D spelenderwijs proberen Nick af te leiden 
 

1p  38 Nick houdt al snel op met huilen en wil wel gaan spelen. Welk speelgoed kan de 
leidster het beste uitkiezen voor Nick? 
A een barbiepop 
B een puzzel met houten stukken 
C een stripboek 
D waterverf en kwasten 
 

1p  39 Er zijn vandaag vijf kinderen op de kinderopvang. De leidster stelt voor dat Dana de 
kinderen een verhaaltje voorleest. 
Welke ontwikkeling van de kinderen wordt hiermee gestimuleerd? 
A de geestelijke ontwikkeling 
B de lichamelijke ontwikkeling 
C de maatschappelijke ontwikkeling 
D de sociale ontwikkeling 
 

1p  40 De sportschool vraagt aan de ouders een kleine bijdrage voor het gebruik van de 
kinderopvang. Per keer kost de kinderopvang 2 euro. Voor het tweede kind krijgen de 
ouders 50% korting. 
Een vader komt na het sporten zijn twee dochtertjes ophalen. Hoeveel moet hij 
betalen? 
A 2 euro 
B 3 euro 
C 3,50 euro 
D 4 euro 
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WERKEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 
 
 
Maikel zit in het 3e jaar van Zorg en Welzijn-Breed en wil zich oriënteren op een 
vervolgopleiding. Bij Maikel in de straat staat een woning waar een aantal mensen met 
een verstandelijke beperking woont. Hij is benieuwd hoe het is om met mensen met een 
verstandelijke beperking te werken.  
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  41 Zich oriënteren op een vervolgopleiding wil in deze situatie zeggen dat Maikel 
A een werkplanning kan maken voor zijn 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  42 De mensen met een verstandelijke beperking die bij Maikel in de straat wonen, worden 
begeleid maar wonen zo zelfstandig mogelijk.  
Het zo zelfstandig mogelijk wonen van mensen met een verstandelijke beperking 
A vergroot het gevoel van eigenwaarde en afhankelijkheid. 
B vergroot het gevoel van eigenwaarde en onafhankelijkheid. 
C verkleint het gevoel van eigenwaarde en afhankelijkheid. 
D verkleint het gevoel van eigenwaarde en onafhankelijkheid. 
 

2p  43 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. 
 

1p  44 Meneer van Houten moppert vaak. Zo ook nu. De praktijkbegeleider had Maikel hierover 
al ingelicht.  
Wat is een passende reactie 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." 
C “Kom, snel even douchen, het is altijd hetzelfde liedje met u. Straks heb ik geen tijd 

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

treuzelen.” 
 

1p  45 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  46 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  47 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? 
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PEUTERSPEELZAAL 
 
 
Nynke gaat de komende twee weken stage lopen bij een peuterspeelzaal. Ze zit in  
het vierde jaar van Zorg en Welzijn-Breed. Nynke heeft voor deze stageplaats 
gekozen omdat ze later met jonge kinderen wil werken. Ze heeft zich al ingeschreven 
voor de opleiding MBO SPW. 
 
 

1p  48  Wat betekent de afkorting SPW? 
 

1p  49 De eerste dag van haar stage is Nynke erg zenuwachtig. Ze wil op haar stageplaats 
een goede indruk maken.  

 Schrijf drie punten op waarmee Nynke  een goede indruk kan maken. 
 

2p  50 Nynke heeft als opdracht van school meegekregen om vooral eens te letten op de  
geestelijke en de sociale ontwikkeling van peuters. 

 Geef van elke ontwikkeling een voorbeeld. 
 

2p  51 Tijdens de kringspelletjes trekt één van de kinderen zich vaak terug. 
 Noteer twee manieren waarop Nynke dit kind kan stimuleren om toch aan het spel 

mee te doen?  
 

1p  52 Nynke heeft in opdracht van school ook een groepje peuters geobserveerd. 
Welke van de onderstaande observaties geeft objectieve informatie? 
A De jongen met het leuke truitje is van de stoel gevallen. 
B Het jongetje met dat lelijke spijkerjackje speelt steeds de baas. 
C Het lieve meisje is een beetje verlegen als haar wat wordt gevraagd.  
D Het meisje met de rode krullen pakt steeds speelgoed af van haar vriendje. 
 

1p  53 Nynke mag voor de laatste les vóór de kerstvakantie een geschikte activiteit voor de 
kinderen uitzoeken en uitvoeren. 
Welke opdracht vind jij het meest geschikt voor de kinderen van de peuterspeelzaal? 
A kerstbal inkleuren en uitprikken met prikpen 
B kerstkransjes bakken van zandtaartdeeg 
C kerstslingers vouwen en knippen  
D kerststal maken  
 

1p  54 Nynke merkt op dat een van de kinderen de ene keer door de vader en de andere 
keer door de moeder wordt gebracht. De peuterleidster legt uit dat dit komt door het 
co-ouderschap van de ouders. 

 Wat betekent co-ouderschap? 
 

1p  55 Na elke groep moet het lokaal worden schoongemaakt. Op de grond ligt voornamelijk 
losliggend vuil. 

 Waarmee kan Nynke dit het beste verwijderen? 
 
 
 



 

500014-1-696o* 11 ga naar de volgende pagina einde 

1p  56 De tafels maakt Nynke schoon met een werkdoekje.  
Welk schoonmaakmiddel kan Nynke het beste in het water doen? 
A allesreiniger 
B ammonia 
C schuurmiddel 
D soda 
 

1p  57 Op de peuterspeelzaal wordt al het speelgoed regelmatig schoongemaakt. Dat is 
hygiënisch. 

 Waarom is het belangrijk om speelgoed regelmatig schoon te maken? 
 

1p  58 Na het schoonmaken wast Nynke haar handen en gebruikt daarna handcrème.  
 Geef één reden waarom het goed is dat Nynke handcrème gebruikt. 

 
1p  59 Nynke wil op de laatste dag van haar stage de kinderen trakteren. Ze overlegt met de 

peuterleidster wat het meest geschikt is. Ze denkt zelf aan poffertjes en een glaasje 
appelsap.  
De peuterleidster vertelt haar dat ze op 12 peuters moet rekenen. Ze heeft bekertjes 
op school waar twee deciliter appelsap in kan.  
Hoeveel liter appelsap moet Nynke kopen om alle peuters één bekertje appelsap te 
geven? 
A 1 ½ liter 
B 2 ½ liter 
C 3 ½ liter 
D 4 ½ liter  
 

1p  60 De poffertjes zijn kant en klaar.  
 Hoe kan Nynke de poffertjes het beste opwarmen? 

 




