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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 afval zorgvuldig en regelmatig opruimen 
B dagelijks wassen en schone kleding aantrekken 
C verantwoord omgaan met bewaartemperaturen 
D voorzieningen treffen om ongedierte te weren 
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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 
 

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 Bij het bakken van frites blijven de frites niet mooi heel, maar bakken stuk. 
Welke aardappel is er waarschijnlijk gebruikt?  
Gebruik hiervoor het onderstaande schema. 
 
kookeigenschap naam 
niet bloemig Eersteling, Malta's 
matig bloemig Doré, Zandbintje 
zeer bloemig Bildtstar, Kleibintje, Irene
zeer bloemig tot afkokend Eigenheimer 

 
A Doré 
B Eigenheimer 
C Irene 
D Malta's 
 

1p  10 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 
 

1p  11 Je wilt een verse groente bereiden. 
Welke groente is seizoensgevoelig wat betreft de beschikbaarheid? 
A asperges 
B bietjes 
C rode kool 
D sperziebonen 
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1p  12 Welke vitamine gaat verloren als een bladgroente te lang gewassen wordt of te lang in 
water blijft staan? 
A vitamine A 
B vitamine B 
C vitamine C 
D vitamine D 
 

1p  13 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. 
 

1p  14 Welk gereedschap wordt gebruikt om wortels te verkleinen tot bolletjes? 
 

  
A B 

 

 
C D 

 
1p  15 Soms worden de groenten voor een macedoine geblancheerd. 

 Wat moet zo ongeveer de verhouding zijn tussen de hoeveelheid kokend water en de 
     hoeveelheid te blancheren groenten? 
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1p  16 Vis kan op verschillende manieren worden gebakken.  
Welke methode is niet juist? 
A bakken in boter 
B bakken in court bouillon 
C bakken in olie 
D frituren 
 

1p  17 Je gebakken kipfilet had de juiste kleur, maar was niet gaar. 
Wat kan de oorzaak zijn geweest? 
A De kipfilet is gebakken in olie in plaats van boter. 
B De kipfilet is niet door de bloem gewenteld. 
C De kipfilet is op een te hoog vuur gebakken. 
D De kipfilet is op een te laag vuur gebakken. 
 

1p  18 Welke smaak krijgen vleesproducten die te donker gebakken worden? 
A een bittere smaak 
B een zoete smaak 
C een zoute smaak 
D een zure smaak 
 

1p  19 Om grondstoffen goed samen te kunnen afwegen moet je de weegschaal steeds op  
0.000 kg zetten. 
 

 
 
Welke druktoets moet je indrukken om deze weegschaal weer op 0.000 kg te zetten? 
A hold 
B on/off 
C tare 
D zero 

hold tare 

zero on/off 
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1p  20 Waarom is het belangrijk dat je de aardappelen en dès snijdt, wanneer je deze 
aardappelen gaat koken? 
A dit bevordert het behoud van de vitamines 
B dit bevordert het gelijkmatig gaar worden van de aardappelen 
C dit voorkomt het verkleuren van de aardappelen 
D voor de mooiere vorm die ontstaat 
 

1p  21 Wat is de vakterm voor het zeven van een vloeistof? 
A ciseleren 
B clarifiëren 
C napperen 
D passeren 
 

1p  22 Welke warmtebereiding voer je niet uit met behulp van olie of vet? 
A bakken 
B braden 
C pocheren 
D sauteren 
 

1p  23 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 
 

1p  24 Bij welk vleesproduct loop je het grootste risico om besmet te worden met de  
salmonellabacterie? 
A Duitse biefstuk 
B entrecote  
C kipfilet 
D visfilet  
 

1p  25 Wat is over het algemeen de beste maatregel om te voorkomen dat je met de 
salmonellabacterie besmet raakt? 
A alleen vers vlees gebruiken 
B het vlees door en door verhitten 
C het vlees goed kauwen 
D het vlees goed schoonmaken voor de bereiding 
 

1p  26 Bij een plateservice kan saus over de vis.  
Wat is de vakterm voor het aanbrengen van saus? 
A maskeren 
B napperen 
C pocheren 
D tourneren 
 

1p  27 Voor welk product hoort de vulling minstens één dag van tevoren gereedgemaakt te 
worden? 
A hamkaasbroodjes 
B kaasvlinders 
C rozijnencakejes 
D worstenbroodjes 
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1p  28 Je maakt een cake volgens de koude methode.  
Welke handeling is een onderdeel van deze bereidingsmethode? 
A de boter en de suiker op kamertemperatuur brengen en daarna luchtig draaien 
B de boter hakken in de bloem en dan eieren en suiker opkloppen 
C de eieren en de suiker verwarmen en daarna opkloppen 
D dooiers en eiwitten apart opkloppen en de boter gesmolten toevoegen 
 

1p  29 Om de kwaliteit van eieren te waarborgen, zijn eieren ingedeeld in kwaliteitsklassen. 
Het is verplicht de kwaliteitsklasse te vermelden op de verpakking. 
Onder welke kwaliteitsklasse worden verse eieren ingedeeld die geen 
houdbaarheidsbehandeling hebben ondergaan voor gebruik in de bakkerij? 
A klasse A 
B klasse B 
C klasse C 
D klasse D 
 

1p  30 Welke grondstof behoort samen met de bloem gezeefd te worden? 
A bakpoeder 
B suiker 
C vanille 
D zout 
 

1p  31 Waarom worden bij het maken van appelcake de stukjes appel pas na het maken van het 
cakebeslag voorzichtig door het beslag gespateld? 
A om te voorkomen dat de appelcake niet gaar wordt 
B om te voorkomen dat de stukjes appel kapot gaan 
C om te voorkomen dat de vetstof de stukjes appel afstoot 
D om te voorkomen dat het cakebeslag gaat schiften 
 

1p  32 Wat is de beste manier om een gesiliconeerd cakeblik schoon te maken? 
A in de vaatwasser 
B met een plastic krabber en een doek 
C met een platenmes en een kwast 
D met een scherp mesje en een doek 
 

1p  33 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  34 Waarom laat je de ronde pil voor Goudse moppen in de koelkast opstijven? 
A omdat de koekjes hierdoor bij het snijden beter in vorm blijven 
B omdat de koekjes hierdoor meer volume krijgen 
C omdat de koekjes hierdoor brosser worden 
D omdat de koekjes hierdoor minder uitdrijven 
 

1p  35 Van welke beslagsoort worden soezen gemaakt? 
A van kookbeslag 
B van koud beslag 
C van Moskovisch beslag 
D van warm beslag 
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1p  36 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  37 Hieronder staan de onderdelen van de werkwijze voor het maken van krentenbollen.  
De onderdelen van de werkwijze staan in een willekeurige volgorde.  
1  bakplaat prepareren 
2  deeg verdelen en opbollen 
3  deeg bereiden 
4  deeg een bolrijs geven 
5  krentenbollen iets platdrukken en strijken met ei 
6  vulling doorwerken, deegtemperatuur controleren 
7  krentenbollen bakken 
 

 Wat is de juiste werkvolgorde voor het maken van de krentenbollen?  
 Noteer de cijfers in de juiste volgorde. 
 

1p  38 Wat kan er een oorzaak van zijn dat krentenbollen te droog zijn? 
A De krentenbollen zijn te kort gebakken. 
B De vruchten zijn onvoldoende geweld voor ze door het deeg verwerkt zijn. 
C Er is te veel vetstof in het deeg verwerkt. 
D Het deeg bevat te weinig suikers. 
 

1p  39 Waarom wordt citroenrasp verwerkt in een deeg voor krentenbollen? 
A voor de kleur 
B voor de malsheid 
C voor de smaak 
D voor de stevigheid 
 

1p  40 Op welke wijze moeten krenten voorbewerkt worden voordat zij aan brooddeeg 
toegevoegd kunnen worden? 
A uit de verpakking halen en besprenkelen met water zodat zij langzaam opzwellen 
B uit de verpakking halen en op kamertemperatuur laten komen 
C uit de verpakking halen, wassen, wellen en verwarmen tot zij 45 °C zijn 
D uit de verpakking halen, wassen, wellen en ± 24 uur laten uitlekken 
 

1p  41 Waarvoor zorgen de vetstoffen in vruchtenbroodcrèmepoeder? 
A voor een betere gistwerking 
B voor een betere kleur  
C voor het juiste volume  
D voor het mals houden  
 

1p  42 Welk bestanddeel van brooddeeg wordt door de bakkersgist omgezet in alcohol en 
kooldioxide? 
A suiker 
B vetstof 
C zetmeel 
D zout 
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1p  43 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  44 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  45 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  46 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  47 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  48 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  49 Een broodbakker wil de gehele dag verse broodproducten verkopen. 
Hoe kan hij dit het best realiseren? 
A door het productieproces te automatiseren 
B door hoofdzakelijk te werken met make-off producten 
C door samen te werken met branchegenoten 
D door te werken volgens het bake-off principe 
 

1p  50 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 
 

2p  51  
Klanten klagen zelden, zij zappen 
 
Als een bakkerij een product verkocht heeft aan een klant, kan die klant tot de 
conclusie komen dat het product niet beantwoordt aan de verwachtingen. 
De klant heeft dan een klacht. 
Van alle mensen die ontevreden zijn, uit slechts vier procent de klacht bij het bedrijf 
waarvan het product afkomstig is. 
De overige mensen met een klacht nemen de moeite niet of zijn bang zeurderig 
gevonden te worden. 
Maar zij nemen wel voor zichzelf de beslissing voortaan naar een concurrent te gaan: 
zij zappen. 
Gemiddeld genomen vertelt een ontevreden klant aan zeven andere mensen over zijn 
eigen negatieve ervaring en klacht. 

 
 

 Waarom zou een bedrijf een klager eigenlijk dankbaar moeten zijn? 
 Geef twee redenen. 
 

1p  52 Met welke term wordt het verzorgen van voeding en dranken op locatie aangeduid? 
A cateren 
B charteren 
C entertainen 
D franchisen 
 

1p  53 Hoe worden basisproducten genoemd die een bakker nog moet bakken en eventueel ook 
nog moet afwerken? 
A bake-off producten 
B bakmixen 
C make-off producten 
D verkoopklare producten
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1p  54 De term ‘personeel’ is onderdeel van de bedrijfsformule. 
Welk selectiecriterium geeft de meest objectieve informatie over de sollicitant? 
A de godsdienst 
B het adres 
C de uiterlijke verzorging 
D de vakdiploma’s 

 
1p  55 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  56 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  57 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 
 

1p  58 Op welke twee manieren wordt de classificatie van appartementen weergegeven? 
A met bedjes en sleutels 
B met bestekjes en sleutels 
C met bestekjes en sterren 
D met sleutels en sterren 
 

1p  59 Wat is de vakterm voor een eenvoudig ontbijt in een hotel? 
A American breakfast 
B Dutch breakfast 
C English breakfast 
D European breakfast 
 

1p  60 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 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  61 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  62 Wat is de belangenorganisatie voor de watersport? 
A ANWB 
B BOVAG 
C HISWA 
D VVV 
 

1p  63 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 
 

2p  64 Een gezin boekt een reis per vliegtuig naar Turkije. Zij boeken ook accommodatie. 
 Noem vier gegevens die op het boekingsformulier of de checklist van deze boeking 

zullen staan. 
 

2p  65  Noem vier internationale hotelketens die ook vestigingen in Nederland hebben. 
 

1p  66 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 
 


