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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
STAGE IN GROEP 2 VAN DE BASISSCHOOL 
 
 
Else loopt stage in groep 2 van basisschool De Wingerd.  
Juffrouw José van groep 2 legt aan Else uit dat positieve aandacht belangrijk is voor de 
ontwikkeling van kinderen. 
 
 

1p  1  Waarom is positieve aandacht voor een kind belangrijk?  
 Schrijf één reden op. 
 

2p  2 Tijdens het werken bouwt één van de kinderen, Kees, in de bouwhoek een garage. 
Daarna haalt hij een auto die hij er voorzichtig in laat rijden. 

 Op welke manier kun je Kees positieve aandacht geven tijdens dit spel?  
 Schrijf drie manieren op.  
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3p  3 's Middags gaan de kinderen van groep 2 buiten spelen. In onderstaand stripverhaal staat 
hoe juffrouw José dan met de kinderen omgaat. 
 

  
 

  
 
Vier opvoedingsaspecten zijn:  
− structuur bieden 
− consequent zijn 
− belonen en straffen 
− meegaan in de ontwikkeling van een kind 
 

 Welke drie opvoedingsaspecten past juffrouw José toe?  
 Schrijf die op en geef achter elk aspect aan hoe zij dat opvoedingsaspect toepast.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cito
Plaatje linksboven:juffrouw José: Allemaal in de rij, net als gisteren. Dan gaan we speelgoed pakken. Als je niet in de rij staat, krijg je geen speelgoed.Plaatje rechtsboven:kind: Mag ik helpen?juffrouw José: Ja, pak jij de spullen voor de zandbak maar.Plaatje linksonder:kind: Ik wil een kruiwagen!juffrouw José: Joris, je staat niet in de rij. Dan krijg je ook geen speelgoed.Plaatje rechtsonder:kind: Ik wil ook spelen! Ik wil een kruiwagen!!juffrouw José: We hadden afgesproken dat je speelgoed krijgt als je in de rij blijft.
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KARIN 
 
 
Karin is 24 jaar en zij is spastisch. Ze woont nog bij haar ouders. Ze heeft haar 
handicap al sinds haar geboorte. Lopen gaat moeizaam. Ze kan haar hoofd en haar 
handen en voeten niet stilhouden; die bewegen voortdurend onrustig heen en weer. 
 
 

1p  4 Binnenkort wil Karin zelfstandig gaan wonen. Helemaal zelfstandig wonen zal niet lukken, 
omdat ze bij een aantal handelingen hulp nodig heeft. 
Welke woonvorm is geschikt voor Karin? 
A een aanleunwoning 
B een focuswoning 
C een serviceflat 
D een sociowoning 
 

2p  5 Op onderstaande afbeelding staat de ADL-lijst van Karin. 
 

 
 

 Wie gebruikt de ADL-lijst van Karin en wat is de functie ervan?  
 Schrijf je antwoorden in het schema op de uitwerkbijlage. 
 

1p  6 Karin wil graag wat doen aan vrijetijdsbesteding. Zij vond in de gemeentegids 
verschillende mogelijkheden. 
Welke drie mogelijkheden zijn geschikt voor Karin? 
A cursus kunstgeschiedenis, leesclub, yogagroep 
B cursus kunstgeschiedenis, leesclub, vioolorkest  
C kookclub, leesclub, yogagroep  
D kookclub, wandelsportclub, dwarsfluitles 
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MEDISCH KINDERDAGVERBLIJF 
 
 
Els loopt stage in een medisch kinderdagverblijf. Zij heeft een observatieverslag 
gemaakt.  
Dit is een deel van het verslag. 
1 Gulsum is vandaag nogal koppig. 
2 Ze doet na aankomst haar jas niet uit. 
3 Ze heeft een rood hoofd en schreeuwt. 
4 Een uur na aankomst doet ze haar jas uit, maar ook haar sokken en schoenen. 
5 Ze heeft geen zin om met Ceddie te spelen. 
6 Ze geeft hem een duw en gaat fietsen op een driewieler.
 
 

1p  7 Wat is de beste manier om het gedrag van Gulsum te beïnvloeden? 
A haar aanspreken op het schreeuwen en duwen en daarna haar aandacht op iets 

anders richten  
B haar belonen voor het fietsen en kwaad worden om het schreeuwen 
C haar even apart nemen, vragen wat er is en haar daarna isoleren van de groep 
D haar helpen met het aandoen van haar sokken en schoenen, de rest van haar gedrag 

negeren 
 

2p  8 In bovenstaand deel van het verslag over Gulsum staan twee regels die subjectieve 
informatie bevatten.  

 Welke twee regels zijn dat? Schrijf de nummers van deze regels op. 
 Schrijf achter elk nummer waarom die regel subjectieve informatie bevat. 
 
 
In het medisch kinderdagverblijf is geobserveerd hoe drie kinderen met elkaar omgaan. 
Van de observatie is onderstaand schema gemaakt: 
 
  Michel      Luc 
 
 
 
 
 
 
      Coriene 
 
 

1p  9  Hoe heet een schema waarin is aangegeven wie met wie omgaat? 
 

1p  10  Met welk kind of met welke kinderen gaat Michel volgens bovenstaand schema om? 
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1p  11 Er is ook een observatieverslag van de andere kinderen gemaakt.  
Hieronder staat een deel van het verslag over Helga. 
"Joop speelt bijna altijd met Helga.  
Helga zoekt Joop ook vaak op.  
Helga speelt op de dagen dat Joop er niet is meestal met Rens.  
Maar het maakt haar eigenlijk niet uit, ze speelt met iedereen." 
Welke groepsrol heeft Helga volgens bovenstaand verslag? 
A eenling 
B meeloper 
C samenwerker 
D zondebok 
 
 
NANDA 
 
 
Klappen  
De klappen van vandaag heb ik opgeborgen 
Achter een deur die nooit meer open gaat 
 
Niemand hoeft er iets van te weten 
Ik moet die klappen toch vergeten? 
 
De klappen van vandaag 
De klappen van gisteren 
 
Ook de klappen van morgen 
Heb ik netjes opgeborgen 
 
Nanda de Jong (schuilnaam), 15 jaar
 
 

2p  12 Bovenstaand gedicht gaat over kindermishandeling. Nanda besluit om hulp te zoeken. Ze 
wil over haar probleem praten. 

 Waarom is het goed voor Nanda om over haar probleem te praten? 
 Schrijf twee redenen op. 
 

2p  13 Kindermishandeling kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een kind. 
 Schrijf drie mogelijke gevolgen op.  
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BUURTHUIS BINNENSTAD 
 
Activiteitenprogramma buurthuis Binnenstad 2006-2007 
 

activiteit dag tijd kosten extra informatie 
yoga dinsdag 19.00-20.00 uur € 40,-  

(10 lessen) 
 

inloopavond (voor 
mensen die niet  
graag alleen zijn) 

maandag- 
avond 

tot 23.00 uur € 1,20  
per keer 

thema-avonden, 
praten, spelletjes 

gezond afvallen voor 
allochtone vrouwen 

dinsdag 9.00-11.30 uur gratis onder leiding van  
een diëtiste 

geheugentraining donderdag 9.30-10.30 uur gratis  

maatschappelijk werk dinsdag 9.00-10.00 uur gratis  
55+ gym donderdag 9.45-10.45 uur € 1,40  

per les 
 

huiswerkbegeleiding dinsdag 15.30-17.30 uur gratis in samenwerking  
met het voortgezet 
onderwijs 

eetcafé maandag, 
woensdag,  
vrijdag 

12.30 uur € 3,40  
per maaltijd 

twee dagen van 
tevoren opgeven, 
speciaal voor 
ouderen 

inloop voor 
mantelzorgers 

laatste 
donderdag  
van de maand 

10.00-12.00 uur gratis  

woensdagmiddagclub woensdag 14.00-15.30 uur € 2,50  
per maand 

uitstapjes, spelletjes, 
knutselen 
voor kinderen 

spreekuur ouderen maandag 14.00-15.00 uur gratis informatie en advies 
schaakclub dinsdag vanaf 20.00 uur gratis  

 
 

2p  14  Schrijf drie activiteiten van buurthuis Binnenstad op die het geestelijk functioneren 
stimuleren. 

 
2p  15  Welke activiteiten van buurthuis Binnenstad zijn bedoeld voor hulpverlening? 

 Schrijf vijf activiteiten op. 
 

1p  16  Wat is een goede reden voor een buurthuis om een cursus te organiseren die alleen 
voor allochtone vrouwen bestemd is? 

 
1p  17 Bij welke soorten zorg hoort het maatschappelijk werk? 

A basiszorg, professionele zorg, tweedelijnszorg 
B basiszorg, extramurale zorg, eerstelijnszorg 
C extramurale zorg, professionele zorg, eerstelijnszorg 
D intramurale zorg, professionele zorg, tweedelijnszorg 



600021-1-608o 8 ga naar de volgende pagina 

 
Liza loopt stage in buurthuis Binnenstad. Zij mocht van de leidster van het buurthuis 
de volgende tekst schrijven voor de regiobode.  
 
Kinderbingo - Middelburg 
Kinderen van acht tot en met twaalf jaar kunnen donderdag 21 september van  
15.30 uur tot 17.00 uur meedoen aan een bingomiddag in buurthuis Binnenstad in 
Middelburg.  
Er zijn veel leuke prijzen te winnen. De entree bedraagt € 2,50. Daarvoor krijgen de 
kinderen ook iets te drinken en te eten. Bel voor meer informatie met Franca Kemp 
van de Stichting Welzijn Middelburg, tel. 012-98 76 543.
 
 

2p  18 Liza heeft de opdracht om voor de kinderbingo een draaiboek te maken.  
 Schrijf vijf punten op die in een draaiboek horen te staan. 

 
2p  19 De kinderbingo moet bekendgemaakt worden. Het stukje tekst dat Liza schreef, staat in 

de regiobode. 
 Op welke andere manieren kan de kinderbingo bekendgemaakt worden?  

 Schrijf drie andere manieren op.  
 

1p  20 De leidster van buurthuis Binnenstad vraagt of Liza een begroting wil maken voor  
de kinderbingo.  
Wat is een begroting voor een activiteit? 
A een overzicht van benodigdheden met de daarbij behorende kosten   
B een overzicht van de geschatte inkomsten en uitgaven 
C een schatting van de opbrengst van het entreegeld 
D een schema waarin staat wat de kosten mogen zijn en waar het materiaal te koop is 
 

1p  21 De groep deelnemers van de bingo bestaat uit:  
− vijf jongens van 12 jaar en twee jongens van 8 jaar 
− vier meisjes van 11 jaar en zeven meisjes van 9 jaar 
Hoe wordt de groep deelnemers aan de bingo genoemd? 
A een heterogene groep 
B een homogene groep 
C een horizontale groep 
D een niveaugroep 
 

1p  22 Buurthuis Binnenstad heeft te maken met de Arbo-wet. 
Wat is het doel van de Arbo-wet?  
A Een goed salaris, veiligheid en prettig werk voor de werknemer garanderen. 
B Een goed salaris, gezondheid en een goede vakantieregeling voor de werknemer 

garanderen. 
C Welzijn, prettig werk en een goede vakantieregeling voor de werknemer garanderen. 
D Welzijn, veiligheid en gezondheid voor de werknemer garanderen. 
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BEWEGEN VOOR OUDEREN 
 
Onderstaande foto laat een bewegingsactiviteit zien met een balletje op een handdoek. 
De foto is gemaakt in een verzorgingshuis. 
 

 
 

3p  23  Schrijf op de uitwerkbijlage in het schema drie objectieve en drie subjectieve 
waarnemingen over de activiteit op de foto. 

 
2p  24  Waarom is het goed voor ouderen om aan deze bewegingsactiviteit mee te doen? 

Schrijf twee redenen op. 
 
 
MENEER KUIPERS 
 
 
Meneer Kuipers is 85 jaar en woont alleen in een aanleunwoning. 
Hij is kortademig en loopt moeilijk. Hij ligt vaak in bed. 
De medewerker van de thuiszorg, Lucie, komt hem dagelijks verzorgen. 
De dochter van meneer Kuipers zorgt voor de maaltijden en doet de was.
 
 

1p  25 Van welke zorg maakt meneer Kuipers gebruik volgens bovenstaande beschrijving? 
A extramurale zorg, eerstelijnszorg en mantelzorg 
B extramurale zorg, tweedelijnszorg en zelfzorg 
C intramurale zorg, eerstelijnszorg en mantelzorg 
D intramurale zorg, tweedelijnszorg en mantelzorg     
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1p  26 Meneer Kuipers haalt ieder jaar een griepspuit.  
Risicogroepen, zoals ouderen, krijgen elk jaar een oproep om een griepspuit te halen. 
Bij welke zorg hoort de griepspuit van meneer Kuipers? 
A bij basiszorg 
B bij intramurale zorg 
C bij tweedelijns zorg 
D bij zelfzorg 
 
 
RESTAURANT DE KORENMOLEN 
 

1p  27 Kristel helpt in restaurant De Korenmolen. Om 9.00 uur zuigt zij de vloer van het 
restaurant en neemt tafels en stoelen vochtig af. Daarna legt ze schone kleedjes op de 
tafels, ververst de bloemen en zet de kaarsen en de suikerpotten op tafel. 
Wat is een juiste omschrijving van de activiteiten van Kristel? 
A Om 9.00 uur gaat Kristel mastiek maken en daarna gaat zij mise en place maken.  
B Om 9.00 uur gaat Kristel mastiek maken en daarna maakt ze de gueridon klaar. 
C Om 9.00 uur gaat Kristel mise en place maken en daarna maakt ze de gueridon klaar. 
D Om 9.00 uur gaat Kristel stofwissen en daarna gaat zij mastiek maken. 
 

1p  28 Later worden in het restaurant voorbereidingen getroffen voor het diner. 
Hieronder is een gedekte tafel voor één persoon afgebeeld.  
 

 
 
Voor welk menu is deze tafel op de juiste manier gedekt? 
A salade, vlees-groenten-aardappelen, gevulde flensjes 
B soep, vis-groenten-pasta, ijssorbet 
C salade, vis-groenten-aardappelen, ijs met vruchten 
D soep, vlees-groenten-aardappelen, vruchtensalade  
 

1p  29 Morgen wordt in het restaurant het volgende dagmenu geserveerd: 
− hachee, rode kool en aardappelpuree 
− custardvla 
Het keukenpersoneel bereidt de gerechten voor deze maaltijd vandaag al.  
Hoe noem je deze manier van werken? 
A au bain-marie bereiden 
B gekoppeld koken 
C koken in charges 
D ontkoppeld koken 
 

1p  30  Welk voordeel heeft het voor het keukenpersoneel als het dagmenu voor morgen ruim 
van tevoren wordt bereid?  
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VERJAARDAGSFEEST 
 
Beantwoord vraag 31 tot en met vraag 34 met behulp van onderstaande informatie. 
 
 
Bob Jonkers is binnenkort jarig en wordt dan negen jaar. 
Zijn moeder heeft een folder aangevraagd voor een survivalfeestje. 
 
Hieronder is een deel van de folder afgedrukt. 
 
Survivalfeestje 
Het survivalteam verzorgt kinderverjaardagen op het eigen survivalterrein. De kinderen 
gaan onder begeleiding van een instructeur over allerlei hindernissen. Een survival duurt 
twee uur en kan op woensdag- of zaterdagmiddag verzorgd worden.  
 

 
Foto www.survivalteam-ede.nl 
 
Voorbeeld van een survivalfeestje: 
Na aankomst worden de veiligheidsregels uitgelegd. Dan kunnen de kinderen zichzelf 
schminken met camouflagekleuren. De kinderen worden verdeeld in groepjes van drie. 
Na een korte warming-up begint de survivaltraining.  
Rennen, in touwen klimmen, onder netten doorkruipen, in banden en touwnetten 
klimmen en door de ondergrondse doolhof kruipen.  
Bij mooi weer wordt er ook nog gebruikgemaakt van de waterglijbaan. 
Bij kouder weer wordt er voor de ouders een kampvuur gemaakt om warm te blijven.  
 
Algemene informatie 
De kinderen kunnen het beste oude kleren, jas en schoenen aan en schone kleren, 
schoenen en een handdoek meenemen. De kinderen kunnen zich na de survival 
omkleden. Er is een kleedruimte aanwezig. 
Halverwege is er een korte pauze. Dan kunnen de ouders/begeleiders de kinderen 
voorzien van eten en drinken dat zij zelf hebben meegebracht. Er is een elektrisch 
kookplaatje om iets op te warmen.  
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1p  31 Bob wil graag 'een survival' doen met zijn vrienden. Daarom legt mevrouw Jonkers na 
overleg met Bob de datum voor de survival vast. 
Welke opvoedingsstijl past mevrouw Jonkers in deze situatie toe? 
A een autoritaire opvoedingsstijl 
B een anti-autoritaire opvoedingsstijl 
C een democratische opvoedingsstijl 
D een laissez-faire opvoedingsstijl 
 

2p  32  Waarom is de activiteit geschikt voor kinderen van 9 jaar?  
 Schrijf twee redenen op.  
 

2p  33 Mevrouw Jonkers maakt samen met Bob een uitnodiging voor het survivalfeestje. 
 Schrijf zes punten op die in deze uitnodiging moeten staan. 

 
2p  34 Mevrouw Jonkers wil in de pauze trakteren op frisdrank en een broodje met knakworst.  

Behalve frisdrank, broodjes en blikjes knakworst moet mevrouw Jonkers voor deze 
traktatie in de pauze van de survival nog meer meenemen.  

 Schrijf vijf andere benodigdheden op die zij mee moet nemen.  
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STAGE IN HET ZIEKENHUIS 
 
 
Jorien loopt zes weken stage bij facilitaire dienst van het streekziekenhuis. Ze helpt bij  
het schoonmaken van het ziekenhuis. Jorien ziet dat er gewerkt wordt met  
verschillende materialen en schoonmaakmiddelen. 
 
 

1p  35 Op onderstaande afbeelding staat een deel van een etiket van een middel voor de vloer 
dat gebruikt wordt in de gezondheidszorg.  
 

Toepassing 
Mepol-GZ/HD is een extra stroeve polymeer die een 
beschermlaag geeft die niet hoogglanzend is en daar- 
om bijzonder geschikt is in de sector gezonheidszorg. 
Mepol-GZ/HD is geschikt voor alle soorten vloeren, met 
uitzondering van onverzegelde houten en andere  
niet-waterbestendige vloeren. 

Mepol-GZ/HD 

 
 
Bij welke soort middelen hoort Mepol?  
A bij de desinfecteermiddelen 
B bij de onderhoudsmiddelen 
C bij de reinigingsmiddelen 
D bij de vlekkenmiddelen 
 

1p  36 Op het etiket van Mepol staat informatie over het gebruik. 
De verhouding schoonmaakmiddel water is 1 : 100. 
Hoeveel milliliter Mepol moet er gebruikt worden in een emmer van 5 liter?  
A       5 milliliter 
B     50 milliliter 
C   500 milliliter 
D 5000 milliliter 
 

2p  37 Jorien maakt ook patiëntenkamers schoon. Niet alles hoeft elke dag schoongemaakt te 
worden. 
Op de uitwerkbijlage staat een tabel met voorbeelden van dagelijkse en periodieke 
schoonmaakwerkzaamheden.  

 Geef van alle werkzaamheden aan of ze dagelijks of periodiek moeten gebeuren door 
een kruisje te plaatsen in de juiste kolom. 
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FAMILIE VAN DEN HEUVEL 
 
 
Meneer en mevrouw Van den Heuvel zijn beiden 74 jaar. Ze wonen bij hun dochter, haar 
man en hun twee kinderen in een eengezinswoning. Marieke is tien maanden en Rob is  
2½ jaar. Mevrouw Van den Heuvel is aan haar heup geopereerd.  
Ze is ontslagen uit het ziekenhuis. Thuis kunnen haar man en dochter haar helpen.  
Voor haar herstel komt elke dag een fysiotherapeut aan huis.
 
 

1p  38 Bij welk type zorg hoort de fysiotherapie die mevrouw Van den Heuvel krijgt? 
A basiszorg 
B mantelzorg 
C professionele zorg 
D semimurale zorg 
 

1p  39  Hoe wordt de samenlevingsvorm van de familie Van den Heuvel genoemd? 
 

2p  40 Meneer en mevrouw Van den Heuvel staan ingeschreven voor een aanleunwoning. 
 Schrijf in het schema op de uitwerkbijlage drie verschillen op tussen  

 een aanleunwoning en een ééngezinswoning. 
 

1p  41 Marieke is de laatste tijd eenkennig.  
Bij welke ontwikkeling hoort de eenkennigheid van Marieke? 
A bij de fijne motorische ontwikkeling 
B bij de grove motorische ontwikkeling 
C bij de lichamelijke ontwikkeling 
D bij de sociale ontwikkeling 
 

1p  42 Rob leert op deze leeftijd zijn eigen wil te ontdekken en te gebruiken.   
 Hoe heet deze ontwikkelingsfase van een kind?  

 
2p  43 De ouders van Marieke hebben een uitnodiging ontvangen om met haar naar het 

consultatiebureau te komen. 
 Wat doet het consultatiebureau voor zuigelingen en peuters? 

 Schrijf vier activiteiten op. 
 

1p  44 Mevrouw Van den Heuvel gebruikt meestal producten met het hieronder afgebeelde 
keurmerk. 
 

 
 

 Schrijf één eis op waaraan een product met dit keurmerk moet voldoen. 
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DE LINDENBERG 
 
Activiteiten bij De Lindenberg - Centrum voor Kunsten 
 
Open Dagen 
De inschrijving start tijdens de open dagen op zaterdag 20 mei 2006 in De Lindenberg 
Aldenhof en op zondag 21 mei 2006 in De Lindenberg Centrum. 
Tijdens deze dagen viert de hele Lindenberg samen met cursisten feest. Cursisten en 
docenten staan je dan graag te woord over hun cursussen en laten zien waar ze het 
afgelopen seizoen mee bezig zijn geweest. De dagen duren van 12.00 tot 17.00 uur. 
 
Open Huis 
Tijdens een Open Huis kun je door gratis proeflessen kennismaken met de verschillende 
mogelijkheden. Er is twee keer Open Huis: van 5 tot 16 juni en van 4 tot 15 september 
2006. 
 
Cursusaanbod 2006-2007:  A    = De Lindenberg Aldenhof 
        Ark = Dependance Hengstdal 
        B    = Dependance Brakkenstein 
        C    = De Lindenberg Centrum 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitleg rooster 
 
Aantal lessen, naam docent 
prijs in euro's 
 
01-01-2006 / ma  20.00 – 21.00      / A 

         
aanvang cursus cursusdag tijdstip cursus  plaats 
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Dans 
 
Creatief dansen 50+ 
28 lessen, docent Wies Caron 
prijs € 200,- 
10-10-2006 / di 10.00 -12.00 / C 
 
Spaanse dans 
31 lessen, docent Ida van Ommen, 
prijs € 275,- 
04-09-2006 / ma 21.00 - 22.15 / C  
 
Muziek 
 
Forever Young 
15 lessen, docent Kees Molhoek 
prijs € 130,- 
04-09-2006 / ma 19.40 - 20.40 / B 
 
Zang pop en jazz vervolg 
15 lessen, docent Liek Peters  
prijs € 145,- 
04-09-2006 / ma 21.00 - 22.30 / C 
 
Turks koor 
30 lessen, docent Selim Dogru 
prijs € 250,- 
12-09-2006 / di 19.30 - 21.30 / A 
 

Theater 
 
Theaterproductie voor kinderen door volwassenen 
30 lessen, docent: docententeam  
prijs € 325,- 
11-09-2006 / ma 20.00 - 22.00 / Ark 
 
Toneel voor mensen met een lichamelijke 
beperking 
15 lessen, docent Antonia Smits  
prijs € 145,- 
07-09-2006 / do 15.00 - 17.00 / C 
 
Oriëntatiecursus theater voor verstandelijk 
gehandicapten 
12 lessen, docenten Peet Huisman, Door van Aar  
prijs € 96,- 
24-09-2006 / zo 14.00 - 16.00 / C 
 
Musical vanaf 18 jaar (fase 1) 
30 lessen, docent: docententeam 
prijs € 350,- 
11-09-2006 / ma 19.45 - 22.15 / C 
 

 
Digitale vormgeving 
 
Kennismaken met Photoshop 
3 lessen, docent Rob van Oosten 
prijs € 130,- 
28-09-2006 / do 19.00 - 22.00 / C 
 
Photoshop en Illustrator vervolg 
6 lessen, docent Frits Vogels 
prijs € 260,- 
06-09-2006 / wo 19.00 - 22.00 / C 
 
Digitale videomontage 
6 lessen, docent Erwin Labijt 
prijs € 260,- 
24-10-2006 / di 19.00 - 22.00  / B 
 

Tekenen en schilderen 
 
Tekenen en schilderen voor beginners 
37 lessen, docent Theo Tomassen  
prijs € 333,- 
04-09-2006 / ma 9.30 - 11.30 / C 
 
Certificaatcursus tekenen en schilderen 
1e tot en met 3e jaar: via structuur naar passie 
37 lessen, 1e jaar docent Doreth van der Zwalum 
2e en 3e jaar Marjolein Rigtering 
prijs € 415,- 
07-09-2006 / do 19.00 - 21.30 / Ark 
 
Schilderen met olieverf 
37 lessen, docent Willem Janssen  
prijs € 333,- 
06-09-2006 / wo 19.30 - 21.30 / A 
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Sefdie, John, Karel en Jacky zijn op zoek naar een geschikte activiteit bij de Lindenberg. 
− Sefdie (45 jaar) komt oorspronkelijk uit Turkije en woont sinds een jaar in Nederland. 

Haar hobby’s zijn dans, muziek en zang.  
   Ze woont in de wijk Meijhorst. 
− John (23 jaar) heeft een verstandelijke handicap en hij houdt van tv-kijken; het liefst 

kijkt hij naar soaps. Na afloop speelt hij de soaps na met een vriend.  
 Hij woont in de wijk Altrade. 
− Karel (49 jaar) is een drukke zakenman die alleen op donderdagavond vrij is. 
   Alles wat met computers te maken heeft is zijn hobby. Hij wil zich niet te vaak 
 vastleggen.  
 Hij woont in de wijk Centrum. 
− Jacky (31 jaar) werkt fulltime en houdt van tekenen en schilderen.  
 Ze woont in de wijk Zwanenveld. 
 

4p  45 Kies uit het aanbod van de Lindenberg voor de bovenstaande vier personen een 
geschikte cursus. De afstand naar de plaats waar de cursus wordt gegeven, mag niet 
meer dan drie kilometer zijn.  

 Schrijf op de uitwerkbijlage achter elke naam de gekozen cursus, de dag, het tijdstip 
en de plaats van de cursus. 
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2p  46  Hoe motiveert De Lindenberg mensen om zich in te schrijven voor een activiteit?  
 Schrijf twee manieren op en leg je antwoorden uit. 
 
 
FACILITAIRE DIENST 
 
 
Kristel loopt stage bij de facilitaire dienst van verpleeghuis De Zuidermarke. 
De facilitaire dienst bestaat uit verschillende diensten.  
In onderstaande afbeelding zie je daarvan drie voorbeelden. 
 

   
 
 
 

2p  47  Schrijf op de uitwerkbijlage achter elke afbeelding de naam van de afgebeelde dienst.  
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1p  48 Vandaag wordt in de keuken de volgende maaltijd bereid: 
− groentesoep 
− gepaneerde schnitzel met zigeunersaus 
− verse boontjes  
− rijst 
− chocoladevla 
Bij het bereiden van deze maaltijd wordt onder andere de steamer gebruikt die hieronder 
is afgebeeld. 
 

 
 

 Welke gerechten van de genoemde maaltijd zijn geschikt om in de steamer te 
bereiden? 

 
 
Op dinsdagmorgen wordt een warme maaltijd bereid. Kristel helpt 's morgens met  
het opscheppen van de gerechten op borden. De borden met daarop de gerechten 
worden voor de maaltijd van half 6 opgewarmd en rondgedeeld.
 
 

1p  49 Wat is een juiste omschrijving van de activiteiten in de keuken van De Zuidermarke? 
A Kristel helpt 's morgens bij het portioneren. Op dinsdag wordt er ontkoppeld gekookt. 
B Kristel helpt 's morgens bij het portioneren. Op dinsdag wordt er gekoppeld gekookt. 
C Kristel helpt 's morgens bij het regenereren. Op dinsdag wordt er gekoppeld gekookt. 
D Kristel helpt 's morgens bij het regenereren. Op dinsdag wordt er ontkoppeld gekookt. 
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1p  50 De aardappelen die Kristel moet opscheppen zijn 'en julienne' gesneden. 
Op welke afbeelding zijn de aardappelen 'en julienne' gesneden?  
 

A 
 

  

B 

 

  

C 

 

  

D 

 

 
 

1p  51 Na het bereiden moet de maaltijd zo snel mogelijk gekoeld worden. 
Waar staat dit voorschrift in? 
A in de Arbo-wet 
B in het HACCP-systeem 
C in de voedingswijzer van het Voedingscentrum 
D in de Warenwet 
 

1p  52 Er is een bestelling van voedingsmiddelen binnengekomen. Kristel moet de bestelling in 
het magazijn opbergen volgens de fifo-methode. Een deel van de voedingsmiddelen is 
conveniencefood. 

 Welke informatie op de etiketten van de levensmiddelen heeft Kristel nodig om de 
 levensmiddelen op te bergen volgens de fifo-methode? 
 

1p  53  Schrijf een voorbeeld op van conveniencefood en leg uit waarom dit conveniencefood 
is. 

 
2p  54  Schrijf drie voordelen op van het gebruik van conveniencefood. 

 



600021-1-608o* 21  einde  

1p  55 Op zon- en feestdagen eten de bewoners van De Zuidermarke gezamenlijk in het 
restaurant. De aanwezige familieleden van de bewoners kunnen tegen betaling mee-eten. 
De gerechten worden geserveerd volgens de methode die hieronder is afgebeeld. 
 
 

 
 
 

 Hoe heet deze manier van het serveren van gerechten? 
 
 
 


