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 Meerkeuzevragen 

Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
STAGE IN HET ZIEKENHUIS 
 
 
Marieke loopt stage in een groot ziekenhuis. Het is een oriënterende stage en ze mag op 
alle afdelingen, voor zover de tijd dat toelaat, meelopen.  
De eerste twee dagen werkt Marieke mee bij de voedingsdienst. 
 
 

1p  1 De voedingsdienst houdt zich niet alleen bezig met het verzorgen van de maaltijden.  
 Welke taken heeft de voedingsdienst nog meer? Schrijf er drie op. 

 
2p  2 Tijdens de eerste stagedag loopt Marieke vooral veel rond en maakt zij kennis met 

personeel en patiënten.  
Zo leert Marieke ook Dorrie kennen. Dorrie is voedingsassistent. Marieke vindt het leuk 
om met haar mee te lopen, want zij kan zelf met haar VMBO-GL diploma ook 
voedingsassistent worden. 

 Schrijf vier taken op die horen bij een voedingsassistent.  
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1p  3 Marieke krijgt een voedingskaart te zien van een patiënt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

voorgerecht    zetmeel    groenten   vlees          23/01/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
jus/saus      bijgerecht    nagerecht   extra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Leg uit of de patiënt een gezonde maaltijd heeft uitgezocht. 

 
 

3p  4 Marieke komt ook bij meneer Pieterse. Meneer Pieterse heeft problemen met zijn hart en 
het is beter als hij gezonder eet. Meneer Pieterse is gewend om vet te eten.  
Een warme maaltijd bestaat bij hem soms uit:  
frites met mayonaise, een braadworst, appelmoes uit blik en chocolademousse als 
dessert. 

 Pas alle gerechten uit het menu van meneer Pieterse aan zodat de maaltijd gezonder 
wordt. Let hierbij wel op de gewoonten van meneer Pieterse. 

 B1 
 

3 

 A1 
 

2 

A1 
 

2 

A1 
 

1 

A1 
 

1 

 

Naam:  Dhr. Janssen 
 
Lokatie:   11111 
 
Afdeling: Dagbehandeling 
 
Kamer:   Huiskamer 
 
Dieet:   Normaal 

 

U koos voor: 
 
1 kerrie aardappel(s) 
 
1 drumstick(s) 
 
1 massala saus 
 
1 rotikoek 
 
1 aardbeienbavarois 
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1p  5 Marieke kijkt ook in de keuken van het ziekenhuis. Daar ziet zij dat er gebakken 
aardappeltjes gemaakt worden. Daarvoor wordt er gebruik gemaakt van voorgekookte 
aardappelen. 
Tot welke productgroep behoren voorgekookte aardappelen? 
A convenience food 
B prepared food 
C ready to serve food 
D selfmade food 
 

2p  6  Welke apparatuur wordt er in de grootkeuken gebruikt voor de bereiding van  
 de gebakken aardappeltjes? 
 Geef een korte beschrijving van deze apparatuur. 
 

1p  7 Behalve de gebakken aardappeltjes wordt er ook witlof met ham en kaas uit de oven 
bereid. Er wordt een aantal schalen met dit gerecht gemaakt. 
Welke oven is het meest geschikt om te gebruiken in dit geval?  
A elektrische oven 
B gasoven 
C grill 
D hetelucht oven 
 

2p  8 De ingrediënten voor de witlofschotel met ham en kaas uit de oven voor 4 personen zijn: 
−     1 kilo witlof 
−   20 gram boter 
−   30 gram bloem 
−     2 deciliter melk 
−   20 gram geraspte kaas 
− 200 gram ham 
−   30 gram paneermeel  
−     5 gram zout  
 

 Hoeveel heb je nodig voor 44 personen? 
 

2p  9 Mevrouw Stoel, een patiënte in het ziekenhuis, mag geen dierlijke eiwitten eten.  
 Wat moet er voor mevrouw Stoel, in het menu van gebakken aardappeltjes en witlof 

met ham en kaas uit de oven, vervangen worden en waardoor? 
 

1p  10 Wat is het gastronormsysteem? 
A Het gastronormsysteem heeft niets te maken met de grootkeuken.  
B Het gastronormsysteem heeft te maken met de gasten die er komen, zijn dat kinderen, 

jongeren of juist ouderen of zieken. 
C Het gastronormsysteem heeft te maken met de maat van de apparaten, alle 

apparatuur en materialen zijn daarop afgestemd. 
D Het gastronormsysteem heeft te maken met de normen en waarden van de mensen 

die er komen en die er werken. 
 

2p  11 Marieke leert dat er in een grootkeuken vaak volgens een vaste receptuur gewerkt wordt. 
 Welke informatie staat er in de receptuur? Schrijf vier punten op. 



600021-1-609o 5 ga naar de volgende pagina 

1p  12 Marieke heeft pauze. Ze gaat even naar beneden naar het bezoekersrestaurant.  
Het bezoekersrestaurant wordt door een cateringbedrijf gerund. 
Wat voor soort organisaties zijn het ziekenhuis en het cateringbedrijf? 
A Het ziekenhuis en het cateringbedrijf zijn non-profitorganisaties. 
B Het ziekenhuis en het cateringbedrijf zijn profitorganisaties. 
C Het ziekenhuis is een non-profitorganisatie en het cateringbedrijf een profitorganisatie. 
D Het ziekenhuis is een profitorganisatie en het cateringbedrijf een non-profitorganisatie. 
 

1p  13 Het milieuzorgsysteem is een onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem. 
 Waarom is het voor een ziekenhuis belangrijk dat er een goed milieuzorgsysteem is? 

 
2p  14  Schrijf twee voorbeelden op van onderdelen die deel uitmaken van een 

milieuzorgsysteem in een instelling. 
 

1p  15 Een ander onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem is het HACCP-systeem. 
 Welke functie heeft het HACCP-systeem?  
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2p  16 Hieronder zie je een checklist voor de controle volgens het HACCP-systeem. Je ziet de 
checklist bij de ontvangst van de goederen.  

 Schrijf, met behulp van het formulier, op met welke producten er iets aan de hand is. 
 

 
1p  17 In het kader van HACCP is de routing heel belangrijk.  

Bij welk van de onderstaande voorbeelden is de routing goed? 
A De ongewassen producten worden gewassen en naar de andere kant van het 

werkblad gebracht, daar worden ze gesneden. 
B In de keuken waar de groenten gewassen worden, komen de groenten bij de wasbak. 

Ze worden gewassen en verdeeld naar de linker en rechterkant. 
C In de koelkast is er een speciaal schap voor het vlees. Aan één kant het rauwe, aan 

de andere kant het gebraden vlees. 
D In de topdrukte is het van belang dat de afwas zo snel mogelijk gedaan wordt.  

De afwas moet dus zo snel mogelijk in de vaatwasser gedaan worden, op welke 
manier maakt niet uit. 

 
1p  18 Nadat Marieke twee dagen bij de voedingsdienst is geweest, gaat ze naar de 

schoonmaakdienst. De schoonmaakdienst zorgt ervoor dat alle ruimten schoongemaakt 
zijn en onderhouden worden. In een instelling wordt een schoonmaakplan gemaakt.  
Een onderdeel van het schoonmaakplan is de persoonlijke hygiëne. 

 Waarom is persoonlijke hygiëne belangrijk voor iemand die schoonmaakt? 

WEEKFORMULIER HACCP Jaar:  2006 Weeknummer:  14 

 

ontvangst datum 
controle 

product (kern) 
temp.  
in ° C 

verpak- 
king 
heel 

etiket 
goed 

kwaliteit 
goed 

THT- 
datum 
juist 

paraaf genomen 
actie bij 
afwijkingen 

zuivel 

max.7°C en min.0°C 
5 / 4 melk 5 ° ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee   

vlees en vleeswaren 

max.7°C en min.0°C 
6 / 4 gehakt 4 ° ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee   

gesneden AGF 

max.7°C en min.0°C 
6 / 4 

rode 
kool 

5 ° ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee   

kip, wild, gevogelte 

max.4°C en min.0°C 
6 / 4 kip 3 ° ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee   

vis, schaal-, schelp-, 

en weekdieren 

max.7°C en min.0°C 

7 / 4 zalm 5 ° ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee   

diepvriesproducten 

max.-18°C  
7 / 4 

ham- 
burgers 

-20 ° ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee   

DKW / brood 7 / 4 
witte  
broodjes 

X ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee   
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1p  19 Marieke komt bij meneer Van den Heuvel. Meneer Van den Heuvel is een oudere heer. 
Hij heeft iets aan zijn longen en is behoorlijk verkouden. Hij niest met zijn hand voor de 
mond. Nadat Marieke klaar is, geeft Marieke meneer Van den Heuvel een hand. Ze gaat 
de kamer uit en doet de deur achter zich dicht. Marieke gaat naar een volgende patiënt.  
Ondertussen komt mevrouw Van den Heuvel de kamer binnen (heeft dus de deurkruk 
vastgehouden). Ze blijft eventjes bij meneer en gaat dan naar haar gezin. 

 Schrijf uit het bovenstaande verhaal één van de besmettingscirkels op. 
 

1p  20  Hoe had de bovenstaande besmetting voorkomen kunnen worden? 
 

2p  21 Marieke krijgt de taak om een eenpersoons ziekenhuiskamer schoon te maken. 
 Geef drie aanwijzingen waar Marieke bij het schoonmaken van de kamer op moet 

letten. 
 

1p  22 Marieke maakt de ziekenhuiskamer schoon.  
Wat is het reinigingsniveau van een ziekenhuiskamer? 
A huishoudelijk schoon 
B ruwschoon 
C smetschoon 
D functioneel schoon 
 

1p  23 Welke schoonmaakmiddelen hoort Marieke te gebruiken om de ziekenhuiskamer schoon 
te maken? 
A onderhoudsmiddel en reinigingsmiddel 
B ontsmettingsmiddel en onderhoudsmiddel 
C reinigingsmiddel en ontsmettingsmiddel 
D ontvettingsmiddel en reinigingsmiddel 
 

1p  24 In het werkprogramma dat Marieke heeft gekregen wordt een kleurcodering gebruikt.  
 Schrijf op wat het belang is van deze kleurcodering. 

 
1p  25 In haar laatste stageweek neemt Marieke een kijkje bij de linnendienst. Het ziekenhuis 

heeft de linnendienst nu intern maar het is de bedoeling dat ze dit jaar nog overgaan naar 
extern beheer. 

 Wat wordt bedoeld met extern beheer?  
 

1p  26 Een van de medewerkers van de linnendienst vertelt Marieke over de textielcyclus. 
    Wat wordt er bedoeld met de textielcyclus? 

 
1p  27 In het ziekenhuis, waar Marieke stage loopt, wordt het linnengoed dat met bloed of met 

lichaamsvocht is besmet in aparte wasbare waszakken verzameld. Deze worden goed 
afgesloten en in de wasmachine geopend.  

 Schrijf hiervoor één reden op.
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STAGE BIJ DE SCHOONHEIDSSALON 
 
 
Chantal zit in de eindexamenklas Zorg en Welzijn-breed en gaat stagelopen bij 
schoonheidssalon ‘Très Beau’. De eigenaresse van de salon heet mevrouw Dubois.  
Zij zal Chantal tijdens haar stage begeleiden. Chantal wil zelf ook graag 
schoonheidspecialiste worden en kijkt erg uit naar deze stage.  
 
 

1p  28 Chantal bereidt zich voor op haar kennismakingsgesprek met mevrouw Dubois. 
Zij wil graag een goede indruk maken en kiest voor uitgebreide oogmake-up met mooie 
kleuren en glitter. Op haar lippen brengt Chantal rode lippenstift aan. 
Chantal kiest nette kleding uit en doet haar haren in een staart. Een mooie ketting met 
bijpassende oorbellen maakt het geheel af. 

 Welke van bovenstaande voorbereidingen draagt niet bij tot het maken van een 
goede indruk?  

 
2p  29 Chantal is vandaag begonnen met haar stage bij schoonheidssalon ‘Très Beau’.  

Mevrouw Hamstra komt naar de salon voor een manicure. 
Chantal mag alle materialen die nodig zijn klaarzetten. 

 Schrijf vier materialen op die nodig zijn. 
 

1p  30 Mevrouw Hamstra krijgt eerst een handbadje. 
 Waarom krijgt mevrouw Hamstra eerst een handbadje? 

 
1p  31  Met welk instrument worden de nagelriemen van mevrouw Hamstra behandeld?  

 
1p  32 De medewerkers in de schoonheidssalon dragen verzorgde kleding. Mevrouw Dubois 

heeft aan Chantal gevraagd of zij zich ook verzorgd wil kleden. 
 Wat zou Chantal aan kunnen trekken? 

 
1p  33 Eén van de klanten, mevrouw Peters, wil graag een gezichtsbehandeling. Eerst wordt 

de huid gereinigd en daarna wordt er een dagmake-up aangebracht.  
 Waarmee kan de huid gereinigd worden? 

 
2p  34  Schrijf twee redenen op waarom make-up altijd op een schone huid wordt 

aangebracht.  
 

1p  35 Na de dagcrème brengt mevrouw Dubois een foundation aan bij mevrouw Peters.  
 Waar moet je op letten bij het aanbrengen van foundation? 

 
1p  36 Mevrouw Dubois raadt mevrouw Peters aan om thuis een hydraterende dagcrème te gaan 

gebruiken. 
 Schrijf op waarom het goed is om een hydraterende dagcrème te gebruiken. 

 
2p  37 Chantal heeft last van acne. Er bestaat een aantal vooroordelen over mensen die acne 

hebben. 
 Welke vooroordelen hebben anderen vaak over mensen met acne? 

 Schrijf twee van deze vooroordelen op. 
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STAGE IN HET WOONZORGCENTRUM 
 
 
Marlies gaat op stagegesprek in een woonzorgcentrum. Marlies heeft voorafgaand 
aan het gesprek haar neuspiercing er uit gehaald. Haar stagebegeleidster is hier erg 
over te spreken. Ze heeft dus een goede eerste indruk achtergelaten!  
De stagebegeleidster vraagt wel of ze niet te sterke parfum wil dragen bij de 
bewoners. Marlies was erg zenuwachtig voordat ze op gesprek ging maar het valt 
haar erg mee. Iedereen spreekt elkaar gewoon met je en jou aan, alleen de directeur 
wordt met u aangesproken. Verder is er een 'losse sfeer', maar er wordt wel verwacht 
dat je het werk goed doet. Als je met iets bezig bent maak je het even af; dan ga je 
gewoon een paar minuten later koffie drinken.
 
 

2p  38  Schrijf drie zinnen op uit bovenstaande tekst die horen bij een bedrijfscultuur.  
 

1p  39  Waarom kan Marlies tijdens haar stage beter geen sterke parfum gebruiken? 
 

1p  40 Marlies vindt het belangrijk dat zij fris ruikt omdat zij met andere mensen omgaat. 
Een klasgenote van Marlies is ook stagiaire in het woonzorgcentrum. Deze klasgenote 
ruikt soms behoorlijk naar zweet. Marlies wil hier eens met haar klasgenote over praten. 

 Beschrijf een manier hoe Marlies dit aan zou kunnen pakken.  
 

2p  41 De klasgenote reageert eerst wat geïrriteerd als Marlies met haar de zweetgeur 
bespreekt. Later zegt ze tegen Marlies dat ze het fijn vond dat Marlies haar er op 
gewezen heeft. Wel vraagt de klasgenote zich af wat ze er aan zou kunnen doen. 

 Geef twee adviezen voor de klasgenote om de zweetgeur tegen te gaan. 
 

3p  42 Marlies had een goede eerste indruk achtergelaten, maar de eerste dag verliep niet 
helemaal vlekkeloos terwijl Marlies wel haar best deed.  
Lees de onderstaande tekst. 
 
 
Marlies is vandaag haar witte uniform vergeten. Gelukkig is de stagebegeleidster niet 
boos. Marlies is modieus gekleed. Een spijkerboek met een kort truitje en een modern 
laarsje met naaldhak. Het haar van Marlies zit netjes opgestoken en ze is bescheiden 
opgemaakt.  
De volgende dag moet Marlies vloeren schoonmaken. Ze maakt daarbij steeds 
dezelfde beweging. Marlies vindt het geen vervelend werk, maar wil het wel graag 
afhebben, dus werkt ze in de pauze door.
 
 

 Herschrijf het bovenstaande verhaaltje zoals het zou moeten zijn als je let op 
ergonomisch en hygiënisch werken. 

 



600021-1-609o 10 ga naar de volgende pagina 

SPRINGWATERS 
 
 
Mischa zit in het vierde leerjaar van het VMBO Zorg en Welzijn-breed en loopt stage 
bij beautyfarm Springwaters. 
Iris, één van de schoonheidsspecialisten, neemt haar een dagje mee in de 
schoonheidssalon. 
Mischa kijkt toe hoe Iris bij mevrouw Tromp, één van de gasten, make-up aanbrengt. 
 
 

1p  43 Als eerste gebruikt Iris bij mevrouw Tromp een reinigingscrème.  
Waarvoor gebruikt Iris een reinigingscrème? 
A om de vette huid te reinigen 
B om een dieptereiniging uit te voeren 
C om het masker voor te bereiden 
D om zware make-up te verwijderen 
 

1p  44 Voordat Iris met de make-up begint, brengt zij eerst een dagcrème op. 
Waarom doet Iris dat? 
A de dagcrème stimuleert de pigmentvorming 
B de huid onder de make-up moet schoon zijn 
C de huid onder de make-up moet vet zijn 
D om de huid te beschermen 
 

1p  45 Wanneer zal Iris de werkplek in de schoonheidssalon opruimen? 
A alleen tussen de middag 
B nadat de klant de salon heeft verlaten 
C terwijl de klant zich aankleedt 
D tijdens de wachttijd in de behandeling 
 

1p  46 Welke preventieve maatregelen kan Iris nemen om besmetting te voorkomen tijdens 
behandelingen in de schoonheidssalon? 
A antibiotica gebruiken 
B bedrijfskleding dragen 
C desinfecteermiddelen gebruiken 
D haren opsteken of het haar in een staart dragen 
 

1p  47 Waardoor wordt ergonomisch handelen in de salon van beautyfarm Springwaters 
bevorderd? 
A door op tijd pauze te nemen 
B door schone beroepskleding te dragen 
C door smaakvolle kleuren toe te passen 
D door verrijdbaar meubilair te kiezen 
 

1p  48 Bij de volgende klant, mevrouw Ridder, begint Iris met een oppervlaktereiniging. 
Wat wordt er verstaan onder een oppervlaktereiniging? 
A het opbrengen van een masker 
B het opbrengen van een peeling 
C het schoonmaken met milk  
D het verwijderen van mee-eters 
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1p  49 Na het aanbrengen van de dagcrème bij mevrouw Ridder begint Iris met de make-up.  
Ze zoekt een passende kleur foundation uit en gebruikt ook losse poeder. 
Wat is de beste plaats om een foundation te testen? 
A de binnenkant van de pols 
B de kinpunt 
C de neuspunt 
D het decolleté 
 

1p  50 Bij het aanbrengen van de make-up gebruikt Iris losse gezichtspoeder.  
Waarvoor wordt deze losse gezichtspoeder gebruikt? 
A om de make-up te fixeren  
B om de gezichtshuid glanzend te maken 
C om de make-up zachter te maken 
D om een vette huid droger te maken 
 

1p  51 Iris maakt gebruik van een make-upsponsje. 
Waarvoor worden make-upsponsjes gebruikt? 
A om de foundation goed te verdelen 
B om de make-up af te poederen 
C om een kleimasker te verwijderen 
D om poederrouge op te brengen 
 

1p  52 Bij het opmaken van de lippen van mevrouw Ridder gebruikt Iris een lip-penseel. 
Waarom maakt Iris gebruik van een lip-penseel? 
A om de lippencontouren scherp te omlijnen 
B om de mondhoeken op te vullen 
C om vervorming van lipstick te voorkomen 
D omdat dit hygiënisch is 
 
 
STAGE BIJ DE ACTIVITEITENBEGELEIDING 
 
 
Jasmijn loopt stage bij de activiteitenbegeleiding in een ziekenhuis. Eén van de 
leidsters is 10 jaar als activiteitenbegeleidster werkzaam in het ziekenhuis.  
De collega’s willen een feestje geven en Jasmijn mag het feestje mee helpen 
organiseren. Er komen 10 collega’s, het feestje duurt van 19.00 uur tot ongeveer 
22.00 uur en het budget is 100 euro. 
 
 

2p  53 Jasmijn zet de punten voor de organisatie van het feestje op papier.  
 Schrijf drie punten op waar Jasmijn bij de organisatie van dit feestje aan zou 

moeten denken. 
 

1p  54 Jasmijn en de activiteitenbegeleidsters hebben regelmatig werkoverleg.   
 Schrijf drie punten op die tijdens een werkoverleg worden besproken. 
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1p  55 Bij de activiteitenbegeleiding houdt men bij wat er allemaal gebeurt op een dag.  
Er worden korte verslagen van gemaakt. Hieronder zie je een gedeelte uit een 
verslag. 
 
 
"Vandaag best een rustige dag geweest. Het handwerken met de oudere patienten 
ging heel goed. Alleen baalde ik er wel van dat mevrouw Janssen zich bezeerde.  
Ze maakte er ook nog zo’n probleem van. Ze knipte met het schaartje in haar hand, 
het bloedde wel een beetje maar niet zo heel erg. Wilde ze toch dat ik de dokter ging 
halen. Ik probeerde haar op andere gedachten te brengen, maar uiteindelijk heb ik de 
dokter toch maar geroepen en toen was het ook meteen goed. Ik denk dan bij mezelf, 
maak er toch niet zo’n probleem van, een pleistertje en klaar, maar goed……”
 
 

 Waarom is deze tekst niet geschikt voor een overdracht? 
 

2p  56 Op de avond van het feestje maakt Jasmijn zich feestelijk op. 
 Schrijf drie mogelijkheden op om een make-up feestelijk te maken. 

 
2p  57 Als Jasmijn zich opgemaakt heeft, lakt zij haar nagels. Jasmijn brengt eerst een 

basislak aan, vervolgens een kleurlak en als laatste een toplak. 
 Schrijf van alledrie de soorten lak de functie op. 

 
 
STAGE OP SCHOOL 
 
 
Laura loopt stage op een ‘brede school’. Ze vindt het erg leuk want ze komt in  
contact met kinderen van 0 tot 12 jaar. In de ‘brede school’ is een consultatiebureau 
gevestigd, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, jeugdgezondheidszorg,  
een openbare basisschool, een jenaplan basisschool en buitenschoolse opvang. 
Om 16.00 uur gaat Laura naar de buitenschoolse opvang. De kinderen komen net 
allemaal binnen. Als ze binnen komen moeten de kinderen van Laura eerst allemaal 
hun handen wassen en dan krijgen ze wat drinken met een koekje. Ralf is een 
jongetje van 4 jaar. Hij wil zijn handjes niet wassen. Hij zet het op een huilen.
 
 

1p  58 Laura laat zich niet afleiden door het gehuil en wil dat Ralf zijn handjes wast. 
 Waarom is het belangrijk dat Laura consequent is? 

 
1p  59 Ralf huilt en is overstuur.  

Wat kan Laura nu het beste doen? 
A Geen gezeur, eerst moet Ralf zijn handjes wassen en daarna kan hij gaan spelen. 
B Proberen Ralf te kalmeren, door rustig te blijven en niet boos tegen hem te doen 

en als hij kalm is toch de handjes te wassen. 
C Proberen Ralf te kalmeren maar wel streng tegen hem te zijn want hij moet zijn 

handjes wassen. 
D Laat Ralf maar uithuilen en sla het handjes wassen maar een keer over. 



600021-1-609o* 13 einde  

1p  60 Laura vindt het vreemd dat Ralf zo extreem reageert want hij is altijd een hele rustige 
jongen. Als zijn vader hem komt ophalen vraagt hij of het goed is gegaan. Laura 
vertelt van het voorval. Vader vertelt dat Ralf de dag ervoor ’s avonds een filmpje 
heeft gezien waarbij kinderen groene handen kregen als ze hun handen gingen 
wassen.  

 Wat is nu de verklaring voor het gedrag van Ralf?
 

1p  61 Om ouders / verzorgers een richtlijn te geven welke filmpjes geschikt zijn voor 
kinderen is er een Kijkwijzer gemaakt.  
Hieronder zie je enkele symbolen van de Kijkwijzer.  
Welk symbool geeft aan dat het filmpje geschikt is voor Ralf? 
 

A 

   
 

B 

 
 

C 

 
 

D 

 
 
 

1p  62 Ralf is weer rustig, hij heeft zijn handjes gewassen en zit nu lekker chocolademelk te 
drinken. Ralf is motorisch een beetje achter op zijn leeftijdgenootjes. Vooral met zijn 
fijne motoriek. Als ze gezellig gezeten hebben, gaan de kinderen spelen. Laura ziet 
dat de schoenveters van Ralf los zijn en zegt hem dat. Ralf komt meteen naar Laura. 
Hij vraagt of Laura even zijn veters wil strikken. Laura zegt tegen Ralf dat hij het eerst 
zelf moet proberen. 

 Waarom is het beter voor Ralf om zelf te proberen zijn veters te strikken? 
 
 
 
 
 
 


