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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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  1 Als eerste gebruikt Iris bij mevrouw Tromp een reinigingscrème.  
Waarvoor gebruikt men 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  2 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  3 Wanneer zal Iris de werkplek in de schoonheidssalon opruimen? 
A alleen tussen de middag 
B nadat een klant de salon heeft verlaten 
C terwijl de klant zich aankleedt 
D tijdens de wachttijd in de behandeling 
 

1p  4 Welke preventieve maatregelen kan Iris nemen om besmetting tijdens behandelingen in 
de schoonheidssalon te voorkomen? 
A antibiotica gebruiken 
B bedrijfskleding dragen 
C desinfecteermiddelen gebruiken 
D haren opsteken of het haar in een staart dragen 
 

1p  5 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 
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1p  6 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 
 

1p  7 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  8 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  9 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  10 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 
 

1p  11 Na de behandeling ruimt Iris een spatel direct op in het instrumentenbakje. 
 Welke belangrijke handeling vergeet Iris? 

 
2p  12 Iris draagt tijdens haar werk bedrijfskleding met het logo van beautyfarm Springwaters.  

 Schrijf twee redenen op waarom in een schoonheidssalon bedrijfskleding wordt 
 gedragen. 
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STAGE OP DE ZORGBOERDERIJ 
 
 
Tycho zit in de examenklas van Zorg en Welzijn-breed. Hij loopt stage op zorgboerderij 
‘De warme stal’. Zorgboerderij ‘De warme stal’ biedt mensen met een verstandelijke 
beperking een zinvolle dagbesteding.  
Tycho helpt bij het verzorgen van de dieren en bij het werk in de keuken. Vandaag 
worden er in de keuken taarten gebakken die in de winkel die bij de boerderij hoort, 
verkocht kunnen worden.
 
 

1p  13 In de keuken van de zorgboerderij bereidt men verschillende soorten deeg om gebak te 
maken. 
Bij welk deegsoort gebruikt men gekoelde margarine? 
A brooddeeg 
B cakedeeg 
C soezendeeg 
D zandtaartdeeg 
 

1p  14 Bij de bereiding van voedsel moet je er voor zorgen dat vitamines en mineralen zoveel 
mogelijk behouden blijven, want deze zijn belangrijk voor de gezondheid. 
Welke vitamines zijn in water oplosbaar? 
A vitamine A en B 
B vitamine B en C 
C vitamine C en A  
D vitamine D en A 
 

1p  15 In de keuken van de zorgboerderij wordt bij de bereiding van de maaltijden gelet op de 
energetische waarde. 
Welke van de onderstaande voedingsstoffen levert de meeste energie? 
A eiwitten 
B koolhydraten 
C vetten 
D vitamines 
 

1p  16 Twee adviezen over gezonde voeding zijn: 
− ‘Let op vet’ 
− ‘Houd je gewicht op peil’ 

 Leg uit wat het verband is tussen deze twee adviezen? 
 

2p  17 Tycho eet tussen de maaltijden door regelmatig ongezonde ‘tussendoortjes’. 
 Schrijf twee nadelen op van ongezonde tussendoortjes. 

 
1p  18 Tijdens de lessen Zorg en Welzijn heeft Tycho op school geleerd dat vooral voor kinderen 

in de groei gezonde voeding erg belangrijk is.  
 Waarom moeten kinderen in de groei voldoende vitamine D binnen krijgen?  

 
1p  19 Steeds vaker wordt op het consultatiebureau bij kinderen een mogelijk tekort aan  

vitamine D geconstateerd. 
 Waarom wordt dit tekort vaak geconstateerd bij kinderen met een donkere huidskleur?  
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1p  20 De producten die verbouwd worden op de zorgboerderij zijn biologisch geteeld. 
Welk van de onderstaande keurmerken hoort bij biologisch geteelde producten? 

 
 
 
 
 
 
 

 A B C D 
 
A keurmerk A 
B keurmerk B 
C keurmerk C 
D keurmerk D 
 

1p  21 In de keuken van de zorgboerderij wordt gekookt op een inductiekookplaat. 
Wat is een voordeel van een inductiekookplaat? 
A De bodem van de pan wordt heet, maar de kookplaat zelf wordt niet heet. 
B Deze kookplaat is zelfreinigend. 
C Het eten kan nooit aanbranden. 
D Je kunt er alle pannen op gebruiken. 
 

1p  22 In de keuken van de zorgboerderij gebruikt men zowel plantaardige olie als roomboter. 
Beide producten bevatten veel vetten. 
Welk van de onderstaande beweringen is juist? 
A Plantaardige olie bevat veel onverzadigde vetten, roomboter bevat veel verzadigde 

vetten. 
B Plantaardige olie bevat veel verzadigde vetten, roomboter bevat veel onverzadigde 

vetten. 
C Plantaardige olie en roomboter bevatten beide veel onverzadigde vetten. 
D Plantaardige olie en roomboter bevatten beide veel verzadigde vetten. 
 

1p  23 Op de zorgboerderij gebruikt men zo weinig mogelijk kant-en-klaarproducten. 
Kant-en-klaarproducten bevatten vaak additieven. 
Welke additieven gebruikt men vooral om een product smakelijker te maken? 
A antioxidanten 
B conserveringsmiddelen 
C kleurstoffen 
D zoetstoffen 
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Op de zorgboerderij gebruikt men zoveel mogelijk 'eigen' producten. Men weet dan 
precies welke stoffen er in dat product verwerkt zijn.  
Veel mensen kopen echter producten die uit de fabriek komen. 
Bekijk het onderstaande etiket dat informatie geeft over de inhoud van een potje cocktail- 
uitjes. 
 

Cocktail
uitjes

Zoetzuur

PRODUCTINFORMATIE
Cocktailuitjes per 100g

140 kilojoule
30 kilocalorie

eiwit 1g
koolhydraten

1g

vet-
voedingsvezel

2g
natrium 0,2g

ingrediënten:
zilveruitjes, azijn, fructose en
glucosestroop, zout, aroma’s,
mosterdzaad, antioxidant(E223)

Tenminste houdbaar tot einde:
zie deksel

Na openen gekoeld bewaren

Geen statiegeld

Nettogewicht
320 gram

Uitlekgewicht
190 gram

 
 
Beantwoord vraag 24 tot en met vraag 26 met behulp van bovenstaande afbeelding. 
 

1p  24  Wat betekent de E voor 223? 
 

1p  25  Wat betekent de  achter 190 gram? 
 

1p  26  Wat betekent ‘uitlekgewicht’? 
 
 
HET VERJAARDAGSFEESTJE 
 
 
Er bestaat de mogelijkheid om op de zorgboerderij ‘De warme stal’ een verjaardagsfeestje 
te houden. Inge is medewerker bij de zorgboerderij en zij is verantwoordelijk voor de 
organisatie van de verjaardagsfeestjes. Tycho loopt tijdens zijn stage ook een dagje met 
Inge mee. Hij assisteert Inge bij het organiseren van een feestje. 
 
 

1p  27 Tijdens de voorbereiding van het feestje bedenken Inge en Tycho een knutselopdracht 
voor de kinderen.  
Welke vorm van motoriek wordt geoefend tijdens het knutselen en bij welke ontwikkeling 
hoort knutselen?  
Bij knutselen oefenen kinderen 
A de fijne motoriek en dit is geestelijke ontwikkeling. 
B de fijne motoriek en dit is lichamelijke ontwikkeling. 
C de grove motoriek en dit is geestelijke ontwikkeling. 
D de grove motoriek en dit is lichamelijke ontwikkeling. 
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1p  28 Tijdens het feestje is de tijd voor het knutselen om. Bastiaan, de jarige (hij viert zijn vierde 
verjaardag), is nog niet klaar met knutselen. Tycho zegt dat ze gaan beginnen met de 
volgende activiteit. De pony’s staan klaar voor een ritje. Bastiaan wordt driftig en wil het 
knutselen afmaken. Hij slaat een ander kindje.  
De moeder van Bastiaan neemt hem even mee naar de gang. Daar legt ze uit dat het 
knutselen is afgelopen en ze besluiten samen dat Bastiaan het knutselwerkje thuis mag 
afmaken. 
A De moeder is consequent en deze manier van opvoeden is autoritair. 
B De moeder is consequent en deze manier van opvoeden is democratisch. 
C De moeder is niet consequent en deze manier van opvoeden is autoritair. 
D De moeder is niet consequent en deze manier van opvoeden is de laisser-faire stijl.  
 

1p  29 De moeder van Bastiaan neemt hem even mee naar de gang. Daar legt ze uit dat het 
knutselen is afgelopen en ze besluiten samen dat Bastiaan het knutselwerkje thuis mag 
afmaken. 

 Vind je deze manier van handelen juist?  
 Leg je antwoord uit.  
 

1p  30 Tijdens het feestje krijgt Bastiaan zijn cadeautjes. Hij krijgt een doos stapelstenen.  
Zijn stapelstenen geschikt voor kleuters en tot welke groep speelgoed behoort dit 
speelgoed?  
A Stapelstenen zijn geen geschikt speelgoed voor kleuters, het is constructiespeelgoed. 
B Stapelstenen zijn geen geschikt speelgoed voor kleuters, het is imitatiespeelgoed. 
C Stapelstenen zijn geschikt speelgoed voor kleuters, het is constructiespeelgoed. 
D Stapelstenen zijn geschikt speelgoed voor kleuters, het is imitatiespeelgoed. 
 

2p  31 Bastiaan krijgt ook een goocheldoos.  
 Geef twee redenen waarom een goocheldoos ongeschikt is voor kleuters. 

 
2p  32 Als laatste krijgt Bastiaan een memoryspel.  

 Geef twee redenen waarom een memoryspel een geschikt cadeau is voor kleuters. 
 
 
BEZOEKERS OP DE ZORGBOERDERIJ 
 
 
Er komen bezoekers voor een rondleiding op de zorgboerderij. Inge, één van de 
medewerkers, stelt de volgende deelnemers voor aan de bezoekers. 
"Dit zijn onze hulpboeren.  
Daar staat Florianne. Florianne kan het beste paarden borstelen.   
En dat is Carmen, zij is verantwoordelijk voor onze varkens. Carmen controleert elke 
ochtend of de varkens hun oormerk nog hebben en niet ziek zijn.", vertelt Inge. 
 
 

1p  33 Florianne is een deelneemster op de zorgboerderij. Florianne is vanaf haar geboorte 
slechthorend. 

 Leg uit waarom Florianne zich sociaal moeilijker heeft kunnen ontwikkelen dan 
kinderen die wel goed kunnen horen. 
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1p  34 Tycho leert van Inge dat respect voor de deelnemers noodzakelijk is om hen goed te 
kunnen begeleiden.  
Welke van de onderstaande zinnen is een voorbeeld van een goede beroepshouding? 
A Tycho doet alsof hij niet heeft gemerkt dat Carmen knoeit tijdens het eten.  
B Tycho overlegt met Inge hoe hij Carmen het best kan helpen tijdens het eten. 
C Tycho vertelt aan zijn medescholieren dat hij een hekel heeft aan Carmen. 
D Tycho vertelt aan zijn moeder dat het vies is dat Carmen knoeit tijdens het eten.  
 

1p  35 Op de zorgboerderij wordt ook aandacht besteed aan het uitvoeren van  
ADL-handelingen. 
In welke regel staan de juiste voorbeelden? 
 
 ADL-handeling geen ADL-handeling 
A haren kammen paarden voeren 
B haren kleuren telefoneren 
C tanden poetsen brood snijden 
D kruiwagen rijden muur schilderen 

 
1p  36 Het is vier uur en de deelnemers op de zorgboerderij gaan weer naar huis. Carmen is erg 

langzaam met omkleden. Tycho wil Carmen helpen met haar jas.  
Inge zegt: “Als Carmen zelf haar jas dicht maakt, bevordert dat haar zelfredzaamheid 
waardoor haar 
A eigenwaarde groter wordt." 
B eigenwijsheid groter wordt." 
C weerbaarheid groter wordt.”
D weerstand groter wordt." 
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DE SCHOONMAAK 
 
 
De deelnemers van de zorgboerderij zijn naar huis maar de spullen van het 
verjaardagsfeestje moeten nog worden opgeruimd. Tycho moet van Inge eerst de tafels 
en stoelen schoonmaken. Daarna assisteert hij bij andere schoonmaakwerkzaamheden.   
 
 
Hieronder staat een aantal etiketten van schoonmaakproducten.  
 
Product 1 

GROENE ZEEP 

voor alle gladde 
oppervlakken, anti-
allergisch 

750 ml ℮ 

 
Los 1 eetlepel op 
in warm water. 
Voeg vervolgens 
koud water toe tot 
een halve emmer. 
 
 

- biologisch 
  afbreekbaar 
 
buiten bereik van 
kinderen houden 
 
- verpakking goed 
  sluiten 

 
 

 
Product 2 

SCHOONMAAKAZIJN  
8% 

voor binnen en buiten 

1 liter ℮ 

 
verfrist en ontkalkt 
 
niet geschikt voor 
bereiding van 
voedsel 

ouders pas op! 
 
- bij inwendig gebruik 
  direct een arts 
  raadplegen 
 
- bij aanraking met de 
  ogen uitspoelen met 
  schoon water 

 
 

 
 

 
Product 3 

BRANDSPIRITUS 
85% 
veelzijdig product voor 
het hele huis  

1 liter tht 2010 

 
geschikt voor het 
reinigen van 
ramen, autoruiten, 
tegels  
 
 
ook geschikt als 
brandstof 

Ethylalcohol 
 
- in goed gesloten 
  verpakking bewaren 
 
In geval van 
inslikken een arts 
raadplegen en de 
verpakking of etiket 
tonen 

 
 
 

 
 
 
 

     

Product 4 

DIKKE CHLOOR  
EUCALYPTUS 
reinigt grondig en 
hygiënisch 
 
750 ml 

antigif 
centrum 
070 245 
245 

 
fles rechtop 
bewaren 
 
Om de fles te 
openen; drukzones 
lokaliseren, dop 
samendrukken 
tijdens het tegen 
de klok in draaien 

bevat onder andere; 
 
5% chloorbleekmiddel 
 
5% niet-iogene 
oppervlakte-actieve 
stoffen 
 
irriterend voor huid 
en ogen 
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Beantwoord vraag 37 tot en met vraag 42 met behulp van de etiketten op de vorige 
pagina. 
 

3p  37 Tycho moet de stoelen afnemen met een milde allesreiniger. 
 Welke drie producten zijn de MINST goede keuze.  

 Omschrijf bij elk van de producten waarom Tycho het product beter NIET kan kiezen. 
 

1p  38 Tycho gaat het toilet zo grondig mogelijk schoonmaken. 
Welk product kan hij het best gebruiken? 
A Geen van de producten is geschikt. 
B product 2 
C product 3 
D product 4 
 

1p  39 Na het schoonmaken van het toilet gaat Tycho de spiegels in de toiletruimte reinigen. 
Welke van de schoonmaakproducten uit het schema op pagina 9 kan hij het beste kiezen 
voor het reinigen van de spiegels? 
A product 1 
B product 2 
C product 3 
D product 4 
 

1p  40  Wat is de betekenis van het symbool op het etiket van product 3? 
 

1p  41 Het symbool op het etiket van schoonmaakmiddel 4 betekent: ‘niet mengen’ 
Waarom mag je dit schoonmaakmiddel niet mengen met andere middelen? 
A Bij contact met andere middelen komen giftige dampen vrij. 
B Bij contact met andere middelen gaat de werking van het middel verloren. 
C Bij contact met andere middelen is het ontvlambaar. 
D Bij contact met andere middelen ontstaat ontploffingsgevaar. 
 

1p  42 Op de boerderij kiest men voor producten die het milieu zo min mogelijk belasten en zo 
veilig mogelijk zijn. 
Welke twee producten zijn het minst geschikt voor het gebruik op de zorgboerderij gelet 
op milieu en veiligheid? 
A product 1 en 2 
B product 2 en 3 
C product 3 en 4 
D product 1 en 4 
 

1p  43 Tycho gebruikt koud water zonder reinigingsmiddel om de magnetron met vetvlekken 
schoon te maken. Dit lukt niet. 

 Noem één reden waarom je met koud water zonder reinigingsmiddel de vetvlekken 
niet goed weg krijgt.  

 
1p  44  Leg uit waarom in een sanitairreiniger kalkoplosser zit. 
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STAGE OP DE BASISSCHOOL 
 
 
Omdat Tycho na het VMBO naar de SPW-opleiding wil, heeft hij in de derde klas stage 
gelopen op basisschool De Burcht. 
De stage bestond uit drie blokken van één week. In het eerste blok was de stage in  
groep 1 en 2. Het tweede blok in groep 6 en het derde blok in groep 8.
 
 

1p  45  Welk gedrag hoort bij een kind uit groep 1 en 2?  
A de hele dag huilen 
B graag buiten spelen  
C alleen merkkleding willen dragen  
D in de koppigheidsfase zitten  
 

1p  46 Welk gedrag hoort bij een kind uit groep 6?  
A stickers verzamelen  
B bang zijn voor monsters onder het bed 
C in de koppigheidsfase zitten 
D eenkennig zijn 
 

1p  47 In groep 8 zitten 28 kinderen. Van een aantal van deze kinderen zijn de ouders 
gescheiden. Een van die kinderen woont de ene week bij zijn moeder en de andere week 
bij zijn vader. Beiden hebben geen nieuwe relatie. 

 Hoe heet deze vorm van samen voor het kind zorgen? 
 

1p  48 Een van de meisjes in groep 8 heeft overgewicht en daardoor minder zelfvertrouwen. 
Haar ouders stimuleren haar om naar een sportclub te gaan. 

 Waarom is het voor dit meisje goed om naar een sportclub te gaan? 
 
 
DE HULPBOEREN OP DE ZORGBOERDERIJ    
 
 
Op de zorgboerderij ‘De warme stal’ helpen de deelnemers als hulpboeren bij het 
verzorgen en voeren van de dieren. Zij assisteren ook in de keuken en in de winkel om  
de zelfgemaakte producten te verkopen. 
 

    
2p  49 Carmen heeft last van overgewicht omdat zij veel snoept en te veel eet. 

De hoeveelheid voedsel die iemand nodig heeft, wordt onder andere bepaald door leeftijd 
en geslacht. 

 Noteer nog twee punten die invloed hebben op de hoeveelheid voeding die iemand  
    nodig heeft. 
 

2p  50 In de woonzorgvoorziening waar Carmen woont, verblijven ook ouderen met een 
geestelijke beperking. Ouderen krijgen te maken met een aantal lichamelijke 
veranderingen.  

 Noteer twee lichamelijke veranderingen bij ouderen die gevolgen kunnen hebben voor 
hun eetgedrag. 
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1p  51 Carmen heeft soms moeite met het goed uitspreken van woorden, waardoor anderen haar 
niet goed begrijpen. 

 Hoe noem je de professionele hulpverlener die Carmen kan helpen bij haar 
spraakproblemen? 

 
2p  52 Eric heeft een verstandelijke beperking en helpt ook mee op de zorgboerderij als 

hulpboer. Eric woont nog thuis. 
Zijn ouders zijn al op leeftijd en kunnen hem niet goed meer verzorgen.  
Er zijn verschillende woon- en zorgvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke 
beperking. 

 Noteer twee woonmogelijkheden voor Eric, die niet zelfstandig kan wonen. 
 

2p  53 Woon- en zorgvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking zijn 
voorbeelden van tweedelijns voorzieningen binnen de gezondheidszorg. 

 Noteer nog twee voorbeelden van tweedelijns voorzieningen. 
 

1p  54 Eric heeft zijn heup gebroken en wordt opgenomen in het ziekenhuis. 
Als Eric weer naar huis mag, is de behandeling nog niet afgelopen.  
De fysiotherapeut komt vanuit het ziekenhuis naar Eric toe. 

 Hoe heet de zorg die van de instelling overgebracht wordt naar de thuissituatie? 
 

1p  55 Hulp- en zorgverleners zijn steeds meer gericht op de levering van ‘zorg op maat’. 
 Wat wordt er bedoeld met ‘zorg op maat’? 

 
 
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  56 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?  



600021-1-721o* 13  einde  

2p  57 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  58 Mevrouw Hamstra krijgt eerst een handbadje. 
 Waarom krijgt mevrouw Hamstra eerst een handbadje? 

 
1p  59  Met welk instrument moeten de nagelriemen van mevrouw Hamstra worden 

behandeld?  
 

1p  60 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? 
 


