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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

1p 1 Welk symbool tref je aan op klein chemisch afval? 
 

   
 

A B C D 
 

1p 2 Waar staat de afkorting ARBO voor? 
  
1p 3 Bij het uitvoeren van werkzaamheden moet er vaak worden samengewerkt en 

zijn vaardigheden zoals overleggen, taken verdelen en goed omgaan met kritiek 
noodzakelijk. 
Hoe worden deze vaardigheden genoemd? 
A financiële vaardigheden 
B management vaardigheden 
C sociale vaardigheden 
D technische vaardigheden 
 

1p 4 Tot welke productgroep worden rozijnenschnecken gerekend? 
 

 
 
 
 
 
 

 
1p 5 Welk kwaliteitscriterium is van belang voor een rozijnenschneck? 

A grove structuur 
B kleffe kruim 
C knapperige korst 
D lang mals 
 

1p 6 Welk korstdeegproduct wordt met een halve appel gevuld? 
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1p 7 Van welk type deeg is janhagel gemaakt? 
 

 
 
A bladerdeeg 
B kruimeldeeg 
C roerdeeg 
D wrijfdeeg 
 

1p 8 Janhagel wordt, behalve met amandelstrooisel, ook bestrooid met greinsuiker of 
hagelsuiker. 

 Waarom wordt hiervoor greinsuiker of hagelsuiker gebruikt en niet 
 castorsuiker of basterdsuiker?  
 

1p 9 Wat zal er met koffiebroodjes gebeuren als deze in een te hete oven worden 
gebakken? 
A Ze zullen droog worden. 
B Ze zullen krimpen. 
C Ze zullen niet gaan glanzen. 
D Ze zullen niet goed gaar worden.  
 

1p 10 Wat is een goed moment om roombroodjes te vullen? 
A als ze bevroren zijn 
B direct na het bakken 
C na afkoeling na het bakken 
D voor het bakken 
 

1p 11 Op welke manier worden Goudse moppen vorm gegeven? 
A Het deeg wordt in een sjabloon gestreken. 
B Met een spuitzak worden bolletjes gespoten. 
C Ze worden gesneden van een pil. 
D Ze worden uit een deegplak gestoken. 
 

1p 12 Koekjes als kerstkransjes worden met amandelschaafsel en suiker bestrooid. 
Wat is de beste manier om dit te doen? 
A deegplak afstrijken met ei, bestrooien met schaafsel en vervolgens met 

suiker 
B deegplak afstrijken met water, suiker er op strooien en vervolgens het 

schaafsel 
C deegplak bestrooien met suiker, afstrijken met ei en schaafsel erover 

strooien 
D deegplak bestuiven met bloem, schaafsel er op strooien en vervolgens 

suiker
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1p 13 Hoe wordt de vulling bij saucijzenbroodjes aangebracht? 
door middel van 
A inleggen 
B opdrukken 
C opspuiten 
D uitstrijken 
 

1p 14 Welk gereedschap wordt vaak gebruikt om appelflappen snel en van een gelijke 
hoeveelheid vulling te voorzien? 
A ijsknijper 
B litermaat 
C pillenpers 
D spuitzak 
 

1p 15 Bij de bereiding van instant gele room wordt water en roompoeder gemengd met 
een garde. 

 Waarom wordt een garde gebruikt en geen spatel? 
 

2p 16 Noem vier gereedschappen die nodig zijn bij het maken van Goudse moppen. 
 

1p 17 Van welk type deeg worden pitmoppen gemaakt? 
 

1p 18 Van welk type deeg worden amandelbroodjes gemaakt? 
 

1p 19 Waarom wordt tijdens het uitrollen van deeg gebruik gemaakt van stuifbloem? 
 

1p 20 Basisrecept custardpudding voor vier personen. 
 
− 500 ml melk 
− 45 g custard 
− 75 g suiker 
− vanille(stokje) 
 

 Welk ingrediënt moet je aan het basisrecept toevoegen om een luchtige 
custardpudding te maken? 

 
1p 21 Basisrecept custardpudding voor vier personen. 

 
− 500 ml melk 
− 45 g custard 
− 75 g suiker 
− vanille(stokje) 
 

 Hoeveel deciliter melk heb je nodig als je custardpudding moet maken voor 
16 personen? 
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1p 22 Welk bindmiddel is gemaakt van beenderen? 
A maïzena 
B gelatine 
C agar-agar 
D aardappelzetmeel 
 

1p 23 Bij het trekken van een bouillon wordt vaak een samengebonden bundel van 
kruiden en groenten gebruikt. 

 Hoe wordt deze groente- en kruidenbundel genoemd? 
 

1p 24 Welk mes is het meest geschikt voor het hakken van verse groene kruiden? 
A batter 
B paletmes 
C officemes 
D zaagmes 
 

1p 25 Welke kleur snijplank wordt vanwege de HACCP geadviseerd om te gebruiken 
tijdens het snijden van de groenten voor groentesoep? 
A blauw 
B geel 
C groen 
D rood 
 

1p 26 Hieronder staat een aantal handelingen. 
 
− Hang de bol- of puntzeef in de pan. 
− Leg de etamine erin.  
− Schep de bouillon in de zeef. 
 
Op welke techniek zijn deze handelingen van toepassing? 
A napperen 
B paneren 
C passeren 
D pureren 
 

1p 27 Voor een heldere groentesoep moet je de groenten in reepjes snijden. 
Welke snijwijze pas je toe? 
A en brunoise 
B en chinoise 
C en dès 
D en julienne 
 

1p 28 Voor de mise-en-place van de lunch krijg je de opdracht om voor quenelles te 
zorgen. 
Wat moet je doen als je deze opdracht gaat verzorgen? 
A de puddingen opmaken met chocoladefiguurtjes 
B de al gemaakte puddingen lossen en op een bord dresseren 
C gehakt op smaak brengen en hier balletjes voor de soep van draaien 
D peterselie hakken die je later bij het doorgeven aan de soep moet toevoegen 
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1p 29 Bekijk de tabel voor het gemiddelde wekelijks horecabezoek. 
 

 aantal 
nederlanders 

per 
leeftijdsgroep 

drankensector fastfoodsector restaurantsector hotelsector

16 – 24 jaar 1.736 920 1.195 525 45

25 – 34 jaar 2.326 945 1.440 865 75

35 – 49 jaar 3.769 1.070 2.010 1.375 100

50 – 64 jaar 2.935 825 1.105 1.135 80
totaal 10.766 3.775 5.740 3.895 305

 
Gemiddeld wekelijks horecabezoek, 1e halfjaar 2005 (aantal Nederlanders x 
1.000)  
 
Welke horecasector werd het meest bezocht in het eerste halfjaar van 2005?  
A drankensector  
B fastfoodsector 
C hotelsector 
D restaurantsector 
 
 
Gebruik de onderstaande informatie voor het beantwoorden van vraag 30 en 31. 
 
 
Johan en Liesbeth willen samen een horecabedrijf beginnen. Ze werken een 
bedrijfsformule uit. Johan heeft een oude, vervallen opslagplaats gekocht in het 
centrum van een middelgrote plaats (20.000 inwoners). De voorgevel moet 
opgeknapt worden om het pand er uitnodigend uit te laten zien. Een neef van 
Johan komt in de keuken werken. De neef heeft veel ervaring als kok in diverse 
restaurants. Als belangrijke doelgroep kiezen Johan en Liesbeth voor de groep 
jonge tweeverdieners. 
 
 

2p 30 Lees de bovenstaande tekst goed door. In de tekst komen enkele elementen van 
de marketing-mix voor. De zes P’s (presentatie, promotie, personeel, product, 
prijs, plaats) vormen samen de marketing-mix. 

 Noem twee P’s die voorkomen in de tekst en vermeld ook het tekstgedeelte 
dat erbij hoort. 

 
2p 31 Lees de tekst goed door. 

Johan en Liesbeth mikken op een bepaalde doelgroep, namelijk de jonge 
tweeverdieners. 

 Noem twee eigenschappen van deze doelgroep die belangrijk zijn voor het 
bedrijf van Johan en Liesbeth.
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1p 32 De hedendaagse consument wil spotgoedkope zelfbedieningsrestaurants, en 
ouderwetse traditionele gerechten. 
Waarvan is bovenstaande tekst een voorbeeld? 
A van een prijzenoorlog 
B van een trend 
C van een sensatie 
D van een gewoonte 
 

1p 33 Bij welk horecabedrijf gaan de verkopen via een balie? 
A eetcafé 
B self-service restaurant 
C snackbar 
D wegrestaurant 
 

1p 34 La Vache beschikt over vier zeer vakbekwame koks die elke dag met zeer 
hoogwaardige en verse producten werken die aan allerlei bedrijven worden 
geleverd. 
In welk soort bedrijf werken deze koks? 
A catering 
B fastfoodrestaurant 
C hotel 
D pension 
 

1p 35 Bekijk onderstaand schema. 
 
plaats inhoud 
lounge  clubs  
tafels  barok  
restaurant  italiaans  
keuken  open  
toiletten  blauw  
 
Van welke P van de marketing-mix (bedrijfsformule) is bovenstaand schema een 
voorbeeld? 
A plaats 
B presentatie 
C product 
D promotie 
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Beantwoord vraag 36 met behulp van onderstaande tekst. 
 
 
Hotel De Hunebedden is al sinds vele jaren een vertrouwd adres om tijdens uw 
vakantie of zakenreis te verblijven.  
Een gratis welkomstdrankje, het Drentse bittertje, is slechts één van de blijken 
van onze gastvrijheid. 
 
 

1p 36 Over welke twee P’s van de marketing-mix (bedrijfsformule) gaat het in 
bovenstaande zinnen? 
A presentatie-prijs 
B plaats-presentatie 
C product-promotie  
D promotie-presentatie 
 

1p 37 Hotel De Groot biedt de grootste en meest luxueuze ruimtes voor vergaderingen 
en conferenties van alle vijfsterrenhotels in Nederland.  
Op welke doelgroep richt hotel De Groot zich? 
A familie’s 
B deelnemers aan groepsreizen 
C passanten 
D zakenmensen 
 

1p 38 Vaststellen functiebeschrijving en selectiecriteria.  
Over welke P gaat het in bovenstaande zinsnede? 
A personeel 
B promotie 
C plaats 
D presentatie 
 

1p 39 Wat is de economische doelstelling van elk (horeca)bedrijf? 
 

1p 40 Johan wil met vakantie naar het buitenland maar hij heeft een paspoort dat een 
half jaar geleden verlopen is. 
Mag Johan hier nog mee reizen? 
A Buiten europa mag dat tot maximaal een half jaar na de verloopdatum. 
B Het is toegestaan mits het paspoort niet meer dan 1 jaar verlopen is. 
C Met een verlopen paspoort is het alleen toegestaan binnen Europa te reizen. 
D Op een verlopen paspoort mag je niet naar het buitenland reizen. 
 

1p 41 Op een reisbureau kun je onder andere een pakketreis boeken. Hierin zitten 
verschillende onderdelen. 
Welke onderdelen zitten in een pakketreis? 
A vervoer - reis - ontvangst 
B vervoer - verblijf - vermaak 
C verzekering - vervoer - reis 
D verzekering - vervoer - verblijf 
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1p 42 De examenklassen van het vmbo genieten van een vakantie aan de  
Costa Brava. Zij vernemen via de radio dat het reisbureau, waar de reis geboekt 
was, in financiële problemen is geraakt. De terugreis kan niet meer door het 
reisbureau betaald worden. 
Welke organisatie zorgt ervoor dat de terugreis toch doorgaat? 
A ANVR 
B SGR 
C Stayokay 
D TRN 
 

1p 43 Welke organisatie is de belangenorganisatie van alle bedrijfssoorten in de 
watersport? 
A ANWB 
B HISWA 
C RECRON 
D VVV 
 

1p 44 Hotel De Zon in Gelderland is een sfeervol en comfortabel hotel. Ook deze 
zomer bieden zij weer hotelarrangementen op basis van VP, HP en LO aan.  
Wat krijg je als je in dit hotel het HP arrangement boekt? 
A overnachting met ontbijt 
B overnachting met ontbijt en diner 
C overnachting met ontbijt en lunch 
D overnachting met ontbijt, lunch en diner 
 
 
Beantwoord vraag 45 met behulp van onderstaande tekst. 
 
Je werkt als receptionist op de camping ‘Nes’ te Ameland. Je krijgt de heer  
de Vries aan de telefoon die het jaar hiervoor met zijn familie op plaats w25 
heeft gestaan. Hij wil graag voor 16 dagen weer dezelfde plaats boeken en dit 
jaar graag ook zijn auto bij de caravan plaatsen. Je antwoordt dat het plaatsen 
van een auto bij de caravan helaas niet mogelijk is maar dat de plaats w25 nog 
wel beschikbaar is. De heer de Vries gaat hiermee akkoord. 
 
 

1p 45 Welke plaats moet je voor de familie de Vries boeken? 
A een seizoenplaats w25 
B een staanplaats w25 
C een toeristische plaats w25 
D een vaste plaats w25 
 

1p 46 De Nederlandse Hotel Classificatie wordt verzorgd door het bedrijfschap  
Horeca en Catering. 
Waarmee wordt deze hotelclassificatie aangegeven? 
A bedjes 
B bestekjes  
C sleutels 
D sterren 
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1p 47 Eurocamp, Keycamp en Vacansoleil zijn bedrijven die alle drie hetzelfde type 
vakantie aanbieden.  
Welk soort vakantie wordt er door deze bedrijven aangeboden? 
A fly & drive vakantie 
B hotelvakantie 
C rent-a-tentvakantie 
D vakantie op maat  
 

1p 48 Een boer heeft achter zijn erf een zeer royale kampeerweide, waar een beperkt 
aantal kampeermiddelen mogen. Hij is aangesloten bij een landelijke organisatie 
die het kamperen bij de boer promoot.  

 Noem een landelijke organisatie die het kamperen bij de boer promoot. 
 

1p 49 Je werkt op een reisbureau. Een zakelijke klant moet voor een conferentie naar 
Cannes. Na overleg met de klant adviseer je hem het volgende. 
 
− Heenvlucht Amsterdam-Nice boeken bij de KLM voor 14 mei. 
− Drie hotelovernachtingen bij het Carlton Hotel in Cannes voor 14-15-16 mei. 
− Drie dagen (14-17 mei) autohuur boeken bij Avis in Nice. 
− Terugvlucht Nice-Amsterdam boeken bij de KLM voor 17 mei. 
 
Waar is het bovenstaande een voorbeeld van? 
A een fly & drive 
B een lastminute reis  
C een pakketreis 
D een reis op maat 
 

1p 50 In Nederland is een grote keus aan reisbrochures. Er worden meer dan  
500 reisbrochures op de markt gebracht. 
Door wie worden deze reisbrochures samengesteld? 
A de reisagenten 
B de reisbegeleiders 
C de reisbureaus 
D de touroperators 
 

1p 51 Waarvoor dient een visum? 
A als bewijs voor de wet op de identificatieplicht 
B als creditcard voor betalingen in het buitenland 
C als registratie- en toegangsbewijs voor een ander land 
D als vervanging van het paspoort 
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1p 52 Harrie ontdekt tot zijn schrik dat hij een herexamen Nederlands moet afleggen in 
de periode waar hij een vakantie naar Afrika geboekt heeft. Omdat Harrie geen 
passende verzekering voor zijn vakantie heeft afgesloten, staat hij voor de 
keuze: geen herexamen of geen vakantie. 
Wat had Harrie moeten afsluiten om deze problemen te voorkomen? 
A een annuleringsverzekering 
B een doorlopende reisverzekering 
C een kortlopende reisverzekering 
D een reisverzekering 
 

1p 53 Vaak vind je in vakantiegidsen afkortingen terug.  
Het is belangrijk om die te kennen. 

 Wat betekent de afkorting p.p.p.n.? 
 

1p 54 De douane op Schiphol wil graag het reisdocument van José zien. 
Welk reisdocument moet José in ieder geval laten zien? 
A haar vliegticket 
B haar paspoort 
C haar reisovereenkomst 
D haar reisverzekering 
 

1p 55 Wie verzorgt het inchecken in een bungalowpark? 
A backoffice manager 
B portier 
C receptionist 
D telefonist 
 

2p 56 Bekijk de onderstaande figuur.  
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Legenda:

 
 
Aantal overnachtingen van buitenlandse gasten in Nederland naar logiesvorm van 1993 
tot en met 2003.  
 

 Welke logiesvormen hebben een terugloop gehad in de jaren 1998-2003? 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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1p 57 Als je gaat reizen in het buitenland met je eigen motorvoertuig dien je in het 
bezit te zijn van een internationaal motorrijtuigenverzekeringsbewijs. 
De landen waar het bewijs geldig is staan hierop vermeld. 

 Wat is de naam van het bewijs dat je motorrijtuig ook in het buitenland is 
verzekerd? 

 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 


