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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

1p  1 Welk vlees mag een moslim volgens zijn godsdienst niet eten? 
A kippenvlees 
B rundvlees 
C schapenvlees 
D varkensvlees 
 

1p  2 Wat is de functie van een branddeken? 
 

 
 
A beschermen tegen vlammen 
B brandwonden afdekken 
C brandwonden afkoelen 
D vuur afsluiten van zuurstof 
 

1p  3 Het onderstaande pictogram kom je soms tegen op verpakkingen. 
 

 
 

 Wat betekent dit pictogram? 
 

1p  4 Wat is de beste manier om op de vloer gemorste bloem op te ruimen? 
A met een vochtige dweil 
B met heet water 
C met veger en blik 
D met water en zeep 
 

1p  5  Geef een voorbeeld van afval in de restaurantkeuken dat tot het organische afval 
behoort. 

 
1p  6 Wat is een voorbeeld van persoonlijke hygiëne? 

A het afval gescheiden afvoeren 
B elke dag schone kleding aantrekken 
C verantwoord omgaan met de bewaartemperaturen van bederfelijke waren 
D voorzieningen treffen om muizen in het magazijn te weren 
 

1p  7 Welke instantie zorgt voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers 
in de horeca? 
A de Arbo-dienst 
B de horecaondernemers 
C de horecavakbond 
D de Voedsel en Warenautoriteit
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1p  8 Wat is de functie van de Warenwet? 
A zorgen voor gevarieerd voedsel 
B zorgen voor gezond voedsel 
C zorgen voor lekker voedsel 
D zorgen voor veilig voedsel 
 

1p  9 Welke grondstof in het brooddeeg voor tarwerozijnenbolletjes produceert kooldioxide en 
alcohol? 
A enzymen 
B gist 
C suiker 
D zetmeel 
 

1p  10 Welke invloed heeft zout op de gist tijdens het productieproces van 
tarwerozijnenbolletjes? 
A Het zout heeft een remmende werking op de gist. 
B Het zout stimuleert de werking van de gist. 
C Het zout voorkomt dat de gist in de gebakken bollen bederft. 
D Het zout zorgt ervoor dat de gist tijdens het rijzen suikers omzet. 
 

1p  11 De beste deegtemperatuur voor krentenbollen is ± 24 graden Celsius. 
Hoe moet je handelen als je deegtemperatuur voor krentenbollen ± 28 graden Celsius is? 
A de temperatuur in de rijskast verlagen 
B het deeg koelen 
C rijstijden verkorten 
D rijstijden verlengen 
 

1p  12 Waarom bedek je een deeg voor rozijnenbollen met een geplastificeerd deegkleedje 
tijdens het rijsproces? 
A om korstvorming van het deeg te voorkomen 
B om te snelle volumetoename te voorkomen 
C om te voorkomen dat het deeg te warm wordt 
D om verkleuring van het deeg te voorkomen 
 

1p  13 Wat is de beste manier om muffinbeslag te portioneren? 
A met een lepel 
B met een plastic krabber 
C met een spatel 
D met een spuitzak 
 

1p  14 Een leerling moet een marmercake maken. 
Na het bakken blijkt dat de cake te droog is. 
Wat is er mogelijk de oorzaak van dat de cake te droog is? 
A De cake is te kort gebakken. 
B De cake is te lang gebakken. 
C Er is te veel boter in het beslag verwerkt. 
D Er is te weinig bloem in het beslag verwerkt. 
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1p  15 Tijdens het bereiden van een cakebeslag is dit beslag gaan schiften. 
Wat gebeurt er als beslag schift? 
A dan gaat het zetmeel verstijfselen 
B dan raakt de emulsie verbroken 
C dan smelt de vetstof 
D dan wordt er teveel lucht opgenomen 
 

1p  16 Suikerbolussen zijn aan de buitenzijde plakkerig. 
Waardoor wordt deze plakkerigheid veroorzaakt? 
A De bolussen zijn gemaakt van Zeeuwse bloem. 
B De bolussen zijn in een te hete oven gebakken. 
C In de bolussen zit veel vetstof verwerkt. 
D Na het bakken trekt de suiker in de bolussen vocht aan. 
 

1p  17 Wat is de beste manier om bakplaten voor suikerbolussen te behandelen? 
A de bakplaat bekleden met bakpapier 
B de bakplaat licht vochtig maken 
C de bakplaat smeren met boter en bestuiven met bloem 
D de bakplaat licht smeren met roomboter 
 

1p  18 Waarom moet je gebakken boterbiesjes pas na het afkoelen verpakken? 
A om te voorkomen dat de boterbiesjes uitdrogen 
B om te voorkomen dat de boterbiesjes verkleuren 
C om te voorkomen dat de boterbiesjes versuikeren 
D om te voorkomen dat de boterbiesjes zacht worden 
 

1p  19 In het recept van rozetspritsjes is margarine verwerkt. 
Wat is de functie van deze margarine? 
De margarine zorgt voor 
A de binding van het koekje. 
B de brosheid van het koekje. 
C de kleur van het koekje. 
D de krokantheid van het koekje. 
 

1p  20 Van welk soort boterdeeg maken we rozetspritsjes? 
A van een bladerdeeg 
B van een roerdeeg 
C van een wrijfdeeg 
D van een zetdeeg 
 

1p  21  Wat zijn de drie hoofdgrondstoffen van boterdegen? 
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1p  22 In onderstaande tabel ontbreekt de titel van de laatste kolom. 
 

. 

kJ 

eiw
it g 

vet totaal g 

koolhydraten g 

vezels g 

…
…

.. g 

100 g gekookte aardappels 76 2 5 17 3 73 

 
Waaruit bestaan gekookte aardappels voornamelijk? 
A cholesterol 
B mineralen 
C vitamines 
D water 
 

1p  23 Een Franse dressing bestaat uit 3 delen olie en 1 deel azijn. 
Hieronder staat een etiket afgebeeld van een convenience dressing.  
 

 
V O E D I N G S W A A R D E 

Per 100 g 
 

 
ENERGIE: 
EIWITTEN: 
KOOLHYDRATEN: 
waarvan suikers: 
VET: 
waarvan verzadigd: 
VOEDINGSVEZEL: 
NATRIUM 

690 kJ (170 kcal)
0,8 g
7,5 g

5 g
15 g

1 g
0,4 g

0,66 g

 
Wat kun je zeggen als je naar de verhouding kijkt van de ingrediënten van de 
convenience dressing en de Franse dressing? 
A De convenience dressing is minder vet. 
B De convenience dressing bevat minder koolhydraten. 
C De convenience dressing is vetter. 
D De twee dressings zijn ongeveer even vet. 
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1p  24 Hieronder staan drie etiketten van convenience voedingsmiddelen.  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  B  C 
 
Welk etiket staat op de verpakking van instant aardappelpuree? 
A etiket A 
B etiket B 
C etiket C 
 

1p  25 Je gaat morgen voor de eerste keer aardappelpuree maken op basis van een nieuw 
convenience product. 
Waarmee moet je dan beginnen? 
A de apparaten en materialen klaarzetten 
B de gebruiksaanwijzing lezen 
C het aardappelpureepoeder afwegen 
D het water aan de kook brengen 
 

1p  26 Wat moet de minimale kerntemperatuur zijn van gebraden kipfilet zodat je er zeker van 
kunt zijn dat de kipfilet salmonellavrij is? 
A   55 ºC 
B   70 ºC 
C   85 ºC 
D 100 ºC 
 

1p  27 Waarvan is een kabeljauwfilet afkomstig? 
A van een magere zoetwatervis 
B van een magere zoutwatervis 
C van een vette zoetwatervis 
D van een vette zoutwatervis

VOEDINGSWAARDE 
PER 100 GRAM 

ONBEREID PRODUCT 
 

Energie  1615 kJ 
    385 Kcal 
 
Eiwit   12,1 g 
Koolhydraten  60,0 g 
Vet   10,6 g 

Voedingswaarde per 100 ml 
Energie  265 kJ / 63 kcal 
Eiwit   0,6 g 
Koolhydraten  9,9 g 
Vet   2,2 g 

Voedingswaarde 
per 100 g (onbereid) 
 
Energie   1360 kJ 
   320 kcal 
 
Eiwitten       8,1 g 
Koolhydraten        70 g 
Vetten        0,5 g 
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2p  28 Bij het snijden van producten gebruik je in de keuken diverse snijvormen. 
 Noteer de nummers 1, 2 en 3 en geef bij elk nummer de van het Frans afgeleide naam 

van de snijwijze. 
 

  
1 2 3 

 
2p  29  Waarom worden groenten geblancheerd? 

 Geef twee redenen. 
 

1p  30 Je moet 1000 gram groenten blancheren. 
Hoeveel liter water breng je hiervoor ongeveer aan de kook? 
A   1 liter 
B   5 liter 
C 10 liter 
D 15 liter 
 

1p  31 Waarom moet je in de meeste gevallen de groenten na het blancheren met koud water 
afspoelen? 
A om eventueel aanhangend vuil alsnog te verwijderen 
B om de groenten snel af te koelen zodat ze niet meer doorgaren 
C om de vitaminen beter te behouden 
D om de vrijgekomen kleurstoffen af te spoelen 
 

1p  32 Je wilt een verse groente bereiden. 
Welke groente is seizoensgevoelig wat betreft de beschikbaarheid? 
A asperges 
B bietjes 
C rode kool 
D sperziebonen 
 

1p  33 Waarom moet je frites goed wassen, nadat je de frites gesneden hebt van de aardappels? 
A om bacteriën te verwijderen 
B om de vrijgekomen eiwitten er af te spoelen 
C om het vrijgekomen zetmeel er af te spoelen 
D om klein ongedierte te verwijderen 
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1p  34 In de tabel staan drie aardappelrassen met daarachter hun eigenschap. 
 
aardappelras eigenschap 
DORÉ matig bloemig 
NICOLA vast kokend 
EIGENHEIMER zeer bloemig tot afkokend 

 
De gasten kunnen voor het garnituur kiezen uit aardappelpuree, frites en gekookte 
aardappelen. 

 Noteer de drie aardappelgerechten. 
Noteer achter elk aardappelgerecht het meest geschikte aardappelras om dit gerecht 
te maken. 

 
1p  35 De temperatuur bij het voorbakken van frites is 20 ºC lager dan de temperatuur bij het 

afbakken. 
Waarom is de temperatuur bij het voorbakken lager dan bij het afbakken? 
omdat de frites anders 
A niet gaar worden 
B te gaar worden 
C te weinig kleur krijgen 
D verschrompelen 
 

1p  36 Wanneer je aardappelen gaat koken is het belangrijk dat je de aardappelen in even grote 
stukken snijdt. 

 Waarom is dit zo belangrijk? 
 

2p  37 Bekijk de onderstaande twee tabellen. 
 
Marktaandelen Brood o.b.v. bestedingen 
 2000 2001 2004 
Bakkerswinkel 22,3% 21,5% 19,3% 
Bakker aan de deur   2,3%   2,1%   1,5% 
Supermarkt 68,6% 69,9% 72,8% 
Warenhuis   0,9%   0,9%   0,9% 
Marktbakker   3,4%   3,4%   3,5% 
Overig   2,5%   2,3%   2,2% 

TOTAAL 100% 100% 100% 

 
Marktaandelen Brood o.b.v. volume 
 2000 2001 2004 
Bakkerswinkel 18,6% 18,1% 15,2% 
Bakker aan de deur   2,3%   2   %   1,5% 
Supermarkt 73   % 73,9% 77,7% 
Warenhuis   0,9%   0,8%   0,8% 
Marktbakker   3,3%   3,3%   3,4% 
Overig   1,9%   1,8%   1,5% 

TOTAAL 100% 100% 100% 

 
 Noem de twee verkooppunten van brood waar de prijs in 2004 relatief het hoogst is. 

Vergelijk hiervoor de marktaandelen op basis van bestedingen met de marktaandelen  
op basis van volume. 
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1p  38 Hoe wordt een commercieel samenwerkingsverband genoemd waarbij een ondernemer 
een deel van de inkomsten af moet dragen aan de ontwikkelaar van de bedrijfsformule? 
A een besloten vennootschap 
B een eenmansbedrijf 
C een franchiseformule 
D een maatschap 
 

1p  39 De laatste jaren is de vraag van consumenten naar verantwoorde voedingsmiddelen 
gestegen. 
Met welke producten kan een bakker inspelen op de vraag naar verantwoorde 
voedingsmiddelen? 
A exotische producten 
B kant-en-klare producten 
C snacks die verwarmd kunnen worden in de magnetron 
D vezelrijke producten 
 

1p  40 Bepaalde mensen zijn erg begaan met de natuur en kiezen daarom voor ecoproducten. 
Wat kan een bakker doen om deze groep consumenten tegemoet te komen? 
A een elektrische bake-off oven in de winkel plaatsen 
B light-producten in zijn assortiment opnemen 
C onbespoten graan en meelproducten gebruiken 
D zich in luxe producten specialiseren 
 

1p  41 Onder welk soort ondernemingen behoren de gildebakkers zoals de 
‘echte bakkers’ en ‘Heerlijk en Heerlijk’? 
 

  

 
A franchisebedrijven 
B grootbedrijven 
C winkelketens 
D zelfstandige ondernemers 
 

1p  42 Een bakkerij opent een tweede vestiging in een winkelcentrum. 
Hoe wordt deze constructie genoemd? 
A een bake-off bakkerij 
B een filiaal 
C een instore bakkerij 
D een make-off bakkerij 
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1p  43 In welke bakkerij produceert men voornamelijk producten die geleverd worden aan andere 
ondernemers die vervolgens de producten verkopen aan de consumenten? 
A in een ambachtelijke bakkerij 
B in een industriële bakkerij 
C in een instore-bakkerij 
D in een luxe bakkerij 
 

1p  44 Welk bedrijf is gespecialiseerd in de verkoop van belegde broodjes? 
A een instore-bakkerij 
B een make-off bakkerij 
C een croissanterie 
D een patisserie 
 

1p  45 Bij calculaties spreken we onder andere van vaste kosten. 
Wat is een voorbeeld van vaste kosten? 
A de huisvestingskosten 
B de kosten voor advertenties en kantoormaterialen 
C de kosten voor grondstoffen 
D de personeelskosten 
 

1p  46 Een eigen HACCP-plan opstellen is vrij veel werk voor een klein tot middelgroot bedrijf. 
Welk alternatief heeft zo'n bedrijf? 
A werken volgens de Arbowet 
B werken volgens het Warenwetbesluit Meel & Brood 
C werken volgens de Hygiënecode 
D werken volgens het Kokswarenbesluit 
 

1p  47 Een bakker koopt zijn taartbodems in.  
Tot welke groep van producten of artikelen behoren deze taartbodems? 
A bake-off producten 
B doorverkoopartikelen 
C grondstoffen 
D make-off producten 
 

1p  48 Met welk apparaat of met welke machine kan een bakkerij de nachtarbeid terugdringen? 
A met een bollenrijskast 
B met een narijskast 
C met een puntenrijskast 
D met een rem-rijskast 
 

1p  49 Bij wie is de hostess in dienst die als aanspreekpunt kan dienen op je vakantieadres? 
A bij de reisagent 
B bij de touroperator 
C bij het hotel 
D bij het reisbureau 
 

1p  50 De familie Van Dalen heeft voor drie dagen LG geboekt in hotel café restaurant ‘De Druif’. 
Welke verzorging krijgt de familie Van Dalen? 
A drie dagen met logies, ontbijt, lunch en diner 
B drie overnachtingen 
C drie overnachtingen met lunch 
D drie overnachtingen met ontbijt 
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1p  51 Op welke twee manieren wordt de classificatie van appartementen weergegeven? 
A bedjes en sleutels 
B bestekjes en sleutels 
C bestekjes en sterren 
D sleutels en sterren 
 

1p  52 Wat is de vakterm voor een eenvoudig ontbijt in een hotel? 
A American breakfast 
B Dutch breakfast 
C English breakfast 
D European breakfast 
 

1p  53 In het Rijksmuseum in Amsterdam komen jaarlijks veel internationale bezoekers. 
Welk soort toerisme wordt hiermee bedoeld? 
A binnenlands en buitenlands inkomend toerisme 
B binnenlands en buitenlands uitgaand toerisme 
C binnenlands inkomend toerisme 
D binnenlands uitgaand toerisme 
 

1p  54 In welke situatie geeft de Nederlandse regering een negatief reisadvies voor een bepaald 
land? 
A als de accommodatie in het land gevaar oplevert voor de volksgezondheid 
B als de regering in het land onstabiel is en als er door binnenlandse partijen onderling 

gevochten wordt 
C als de veiligheid van toeristen mogelijk in het gedrang kan komen 
D als het klimaat in het land onaangenaam is en de temperatuur kan stijgen tot boven de 

40 ºC  
 

1p  55 Wat is de belangenorganisatie voor de watersport? 
A ANWB 
B BOVAG 
C HISWA 
D VVV 
 

1p  56 Reisorganisatie ‘De Bloem’ adverteert dat zij aangesloten is bij de ANVR en daardoor 
reizen zeer goedkoop kan aanbieden. 
Piet en Fatima gaan op vakantie met een busreis naar Spanje van reisorganisatie  
‘De Bloem’. Zij hebben een annuleringsverzekering, een ongevallenverzekering en een 
reisverzekering voor diefstal afgesloten. Tijdens hun vakantie wordt er voor 
reisorganisatie ‘De Bloem’ faillissement aangevraagd. 
Piet en Fatima zijn hierdoor gedwongen zelf hun terugreis te regelen bij een andere 
organisatie. 
Op welke wijze kunnen Piet en Fatima het geld van hun terugreis terugkrijgen? 
A door de rekening te zenden naar de koninklijke Nederlandse toeristenbond 
B door de rekening te zenden naar de maatschappij van hun annuleringsverzekering 
C door de rekening te zenden naar de maatschappij van hun ongevallenverzekering 
D door de rekening te zenden naar de Stichting Garantiefonds Reisgelden 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  57 Een gezin boekt een reis per vliegtuig naar Turkije. Zij boeken ook accommodatie. 
Op het boekingsformulier staan al de persoonsgegevens, de bijzondere voorkeuren en 
het kostenoverzicht. 

 Noem nog twee gegevens die op het boekingsformulier of de checklist van deze 
boeking zullen staan. 

 
2p  58  Noem vier internationale hotelketens die ook vestigingen in Nederland hebben. 

 
1p  59 Harry en Meerjam hebben een vakantie geboekt bij het reisbureau ‘De Zon’. 

Bij het boeken hebben zij meteen ook een annuleringsverzekering afgesloten. Zij gaan op 
vakantie in België van 1 juni tot 1 juli. Tijdens deze vakantie krijgt Harrry een ongelukje en 
moet naar de plaatselijke dokter voor behandeling om erger te voorkomen.  
Harry en Meerjam zijn verplicht de doktersrekening uit eigen middelen contant te betalen. 
Wat kunnen Harry en Meerjam doen om de betaalde gelden van de Belgische 
doktersrekening terug te krijgen? 
A de doktersrekening zenden naar de maatschappij van de annuleringsverzekering 
B de doktersrekening zenden naar de Stichting Garantiefonds Reisgelden 
C de doktersrekening zenden naar de ziektekostenverzekering van Harry 
D de doktersrekening zenden naar het reisbureau 
 

1p  60 Aan wie moet de reisadviseur zijn verkochte pakketreizen melden? 
A aan de klant 
B aan de standplaatshostess 
C aan de touroperator 
D aan het reisbureau 
 


