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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
 
Mike zit in het 3e leerjaar van het VMBO Zorg en welzijn-breed. Hij gaat stage 
lopen bij de facilitaire dienst van vakantiepark Wildenborch. Mike gaat op 
verschillende afdelingen meelopen om een goed beeld te krijgen van alle 
werkzaamheden van een facilitaire dienst. 
 
 

1p 1 Vakantiepark Wildenborch is een voorbeeld van een profitorganisatie.  
Naast profitorganisaties zijn er ook non-profitorganisaties.  

 Wat is het verschil tussen een profit en een non-profitorganisatie? 
 

1p 2 Vakantiepark Wildenborch heeft onlangs een prijs gekregen vanwege 
milieuvriendelijkheid. Al het afval wordt dan ook gescheiden ingezameld. Als 
Mike een kartonnen melkpak bij het oud papier wil gooien krijgt hij te horen dat 
dit niet mag.  

 Waarom mogen kartonnen melkpakken niet bij het oud papier? 
 

1p 3 Vakantiepark Wildenborch heeft ook een milieuzorgsysteem ontwikkeld waarin 
maatregelen staan die het park heeft genomen om het milieu zoveel mogelijk te 
ontzien. Een van de maatregelen is het gescheiden inzamelen van afval.  

 Schrijf nog drie maatregelen op die men in de keuken kan nemen om het 
milieu te ontzien. 
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2p 4 Elke avond is het restaurant open en kunnen de gasten van vakantiepark 
Wildenborch genieten van een heerlijke maaltijd. Mevrouw Pietersen, één van 
de gasten, heeft een tijdje geleden een TIA gehad en moet nu gezonder en 
vetbeperkt eten van haar arts. 
Bekijk onderstaande menukaart van het restaurant en stel een menu samen. 
Kies een menu voor mevrouw Pietersen dat bestaat uit een voorgerecht, 
hoofdgerecht en nagerecht. 
Mevrouw Pietersen drinkt water bij de maaltijd.  
Het menu dat je samenstelt moet aan drie eisen voldoen.  
Het moet: 
− vetbeperkt zijn 
− voedingsmiddelen bevatten uit alle vakken van de ‘Schijf van Vijf’ 
− de juiste combinatie hebben 
 

 
Voorgerechten 

 
Stokbrood met 
kruidenboter 

 
*** 

 
Heldere tomatensoep 

 
 

*** 
 

Gebonden 
bloemkoolsoep 

 

 
Hoofdgerechten 

 
Groenteburger, frites, 

salade 
 

*** 
 

Kabeljauwfilet, rijst, 
roergebakken groenten 

 
*** 

 
Schnitzel,  

gebakken aardappelen, 
verse boontjes 

 

 
Nagerechten 

 
Verse fruitsalade 

 
 

*** 
 

Drie soorten ijs  
met slagroom 

 
*** 

 
Magere kwark  
met vers fruit 

 
1p 5 In de keuken wordt gebruikgemaakt van het gastronormsysteem. De kok legt 

aan Mike uit dat dit systeem veel voordelen kent.  
 Schrijf drie voordelen op van het gastronormsysteem. 

 
2p 6 Aanstaande dinsdag wordt er een warm en koud buffet georganiseerd voor de 

alleengaande ouderen. Mike helpt in de keuken met de voorbereidingen. De kok 
legt uit dat er gewerkt moet worden volgens de regels van de HACCP. De kok 
vertelt dat persoonlijke verzorging ook een onderdeel is van de HACCP.  

 Schrijf vier hygiënemaatregelen op die Mike kan nemen die bijdragen aan 
een goede persoonlijke verzorging. 
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1p 7 Als Mike in de koelkast kijkt ziet hij dit: 
 

    
 

 Wat moet hieraan verbeterd worden in het kader van de HACCP? 
 Schrijf twee punten op. 
 

1p 8 Mike is druk bezig om het eten voor het buffet voor te bereiden. Hij snijdt kipfilet 
in kleine stukjes op een snijplank. De groenten die hij moet snijden voor de 
rauwkostsalade zijn al gewassen. Ze liggen naast zijn snijplank klaar, want dan 
kan hij lekker snel doorwerken. Als hij klaar is met het snijden van de kipfilet 
wast hij zijn handen met warm water. Ook spoelt hij de snijplank met warm water 
af voordat hij de snijplank gaat gebruiken om groenten op te snijden. Vervolgens 
snijdt hij de groenten. De kok die dit alles heeft gezien, vertelt aan Mike dat er 
kruisbesmetting kan plaatsvinden door de manier waarop Mike werkt.  

 Welke drie maatregelen moet Mike nemen om in dit geval kruisbesmetting te 
voorkomen? 

 
1p 9 Als een van de gasten ziek zou worden door het eten van besmet voedsel dan 

moet het vakantiepark de schade vergoeden die daardoor ontstaan is.  
In welke wet wordt dit geregeld? 
A in de Gezondheidswet 
B in de Warenwet 
C in de Wet Productaansprakelijkheid 
D in de Ziektewet 
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1p 10 In de keuken wordt om tijd te besparen gebruikgemaakt van convenience food. 
 Schrijf nog twee voordelen op van het gebruik van convenience food. 

 
1p 11 Mike moet voor de kok uit het magazijn 4 zakken pasta ophalen. In het magazijn 

wordt de FIFO-methode gehanteerd.  
Waarop moet Mike letten? 
A dat hij zakken neemt die achteraan in de stelling liggen 
B dat hij zakken neemt met de kortste houdbaarheidsdatum 
C dat hij zakken neemt met de langste houdbaarheidsdatum 
D dat hij zakken neemt van hetzelfde merk 
 

2p 12 Mike heeft voor het warm / koud buffet een pastasalade met tomaatjes gemaakt. 
Mike vindt het een erg lekker gerecht en wil het thuis ook een keer maken. Van 
de kok krijgt Mike het recept mee. Het recept is voor 18 personen. 

 Reken het recept om naar 3 personen. 
 
Pastasalade met tomaatjes: 
− 900 gram pasta 
−   18 bosuitjes 
−     6 teentjes knoflook 
− 600 gram gekruide tahoereepjes 
−   12 eetlepels olijfolie 
−   12 eetlepels citroensap 
− 900 gram kerstomaatjes 
−     6 takjes peterselie 
−     6 takjes selderij 
− zout en peper naar smaak 
 

1p 13 Tijdens het buffet wordt er ook gebruik gemaakt van een au bain-marie-wagen.  
Dit is 
A een gesloten en geïsoleerde wagen waarmee de warme maaltijden vanuit de 

keuken naar het restaurant worden gebracht. 
B een uitschepwagen met bakken; de bakken worden verwarmd door middel 

van heet water. 
C een wagen voor borden en ander stapelbaar servies. 
D een wagen waarmee het vuile servies en bestek na afloop van het buffet 

wordt opgehaald. 
 

1p 14 Op woensdagavond mag Mike in het restaurant helpen. Hij krijgt de opdracht om 
mise en place te maken.  

 Schrijf drie werkzaamheden op die Mike nu moet gaan doen. 
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2p 15 Samen met zijn stagebegeleider ontvangt Mike de gasten. De stagebegeleider 
vertelt dat er bepaalde regels zijn voor het ontvangen van gasten.  

 Schrijf drie regels op die Mike kan gebruiken bij het ontvangen van de 
gasten. 

 
2p 16 Eén van de gasten, meneer Merkx, klaagt over het eten.  

 Schrijf twee passende reacties op die Mike kan geven. 
 

1p 17 Mike heeft op school geleerd dat er verschillende serveermethoden zijn. Hij ziet 
dat de bediening in het restaurant op de volgende wijze serveert:  
de bediening zet het bord of de schaal met het gerecht met de rechterhand 
langs de rechterzijde van de gast, voor de gast neer. 

 Welke serveermethode wordt in dit restaurant gebruikt? 
 

1p 18 Aan het einde van de avond moet de keuken schoongemaakt worden.  
Wat is het gewenste reinheidsniveau voor de keuken? 
A huishoudelijk schoon 
B ruw schoon 
C smetschoon 
D steriel schoon 
 

2p 19 Mike gaat de vloer van de keuken reinigen. Thuis dweilt hij ook wel eens de 
vloer in de keuken. Zijn stagebegeleider geeft aan dat er verschillen zijn op het 
gebied van schoonmaken tussen een klein- en groothuishouding. Bij een 
groothuishouding heb je onder andere te maken met grotere oppervlakken en 
ruimtes dan in een kleinhuishouding. 

 Schrijf nog drie andere verschillen op tussen schoonmaken in een 
groothuishouding en een kleinhuishouding. 

 
 
 
Mike heeft de afgelopen dagen meegeholpen in de voedingsdienst. De komende 
dagen gaat hij een kijkje nemen bij de linnendienst en de schoonmaakdienst van 
het vakantiepark. 
 

 

1p 20 In vakantiepark Wildenborch kunnen de gasten ook linnengoedpakketten huren. 
Het hoofd van de linnendienst legt aan Mike uit dat de voorraad afhankelijk is 
van de verschoningsfrequentie.  

 Wat wordt bedoeld met de verschoningsfrequentie? 
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1p 21 De tafelkleden van het restaurant zijn aan vervanging toe. Op een 
proefexemplaar van de tafelkleedjes komt het volgende etiket voor: 
 

 
 

 Zou je deze tafelkleden aanschaffen voor het restaurant?  
Schrijf op waarom je dat wel of waarom je dat niet zou doen. 

 
1p 22 Vakantiepark Wildenborch denkt erover om het linnengoed te gaan leasen in de 

toekomst. 
Wat betekent dat? 
A Het linnengoed moet door de gasten zelf meegebracht worden. 
B Het linnengoed wordt door een wasserette gewassen. 
C Het linnengoed wordt gehuurd bij een linnenverhuurbedrijf. 
D Het linnengoed wordt verzorgd door de linnendienst van het vakantiepark 

zelf. 
 

1p 23 Op vrijdag gaat Mike met de schoonmaakdienst mee om de bungalows schoon 
te maken. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een werkwagen. 

 Welke drie voordelen heeft het gebruik van een werkwagen? 
 

1p 24 Mike hoort van zijn stagebegeleider dat gewerkt wordt met een 
schoonmaakplan. 

 Welke vier aandachtspunten staan vermeld in een schoonmaakplan? 
 

1p 25 Ergonomisch werken is bij de schoonmaakdienst erg belangrijk. Mike krijgt van 
zijn stagebegeleider advies over ergonomisch werken tijdens het schoonmaken. 

 Schrijf twee adviezen op die de begeleider aan Mike kan geven. 
 

2p 26 Mike krijgt te horen dat het werk van de schoonmaakdienst wordt gecontroleerd 
op kwaliteit.  

 Welke twee onderdelen worden gecontroleerd op kwaliteit? 
 

1p 27 Bij de schoonmaakdienst ziet Mike dat er gebruik wordt gemaakt van een 
kleurcodering bij de verschillende schoonmaakmiddelen. 

 Wat is de functie van deze kleurcodering? 
 

1p 28 Vakantiepark Wildenborch vindt het milieu erg belangrijk. Het park wil dat in de 
toekomst alleen milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen worden gebruikt.  
Welke van de volgende schoonmaakmiddelen zijn dan geschikt? 
A alcohol en groene zeep 
B alcohol en ingedikte chloor 
C groene zeep en ingedikte chloor 
D schoonmaakazijn en desinfectans 
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Glansreiniger - hoogconcentraat 
 
Samenstelling: 5 -15% anionische en niet-ionische oppervlakte actieve stoffen 
Andere bestanddelen: alcohol, kleur- en geurstoffen 
Toepassing: 1 doseermaat = 20 ml/8 l water bij normale bevuiling 
Niet geschikt voor onverzegelde houten vloeren. 
 
 

1p 29 Bovenstaand etiket is van een professioneel reinigingsmiddel. De directie van 
vakantiepark Wildenborch heeft in het milieuzorgsysteem laten vastleggen dat er 
zo min mogelijk schoonmaakmiddelen mogen worden verspild. Er wordt daarom 
gebruik gemaakt van een doseerflacon.  

 Hoeveel reinigingsmiddel moet Mike toevoegen aan 10 liter water? 
 

1p 30 Als de stageweek van Mike is afgelopen, vindt er een gesprek plaats met zijn 
stagebegeleider. De stagebegeleider vindt het belangrijk dat Mike kan 
reflecteren op zijn eigen handelen.  
Wat wordt hiermee bedoeld? 
A het beschrijven van de activiteiten die hij gedaan heeft tijdens zijn stage 
B het plannen van zijn eigen activiteiten 
C het terugkijken op zijn eigen uitvoering van de verschillende activiteiten 
D het vooruitkijken naar welke activiteiten hij wil doen in de toekomst 
 
 
Op dinsdagavond wordt er in vakantiepark Wildenborch een warm / koud buffet 
gehouden voor alleengaande ouderen. Ook mevrouw Pietersen en meneer 
Merkx zijn aanwezig. Meneer Merkx vertelt aan mevrouw Pietersen dat hij 
zolang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen. Mevrouw Pietersen vertelt dat dit 
kan met behulp van thuiszorg. 
 

1p 31 Voordat iemand thuiszorg krijgt, is er eerst een commissie die bekijkt welke hulp 
of verzorging er nodig is.  

 Welke commissie bepaalt of iemand in aanmerking komt voor thuiszorg? 
 

2p 32 Omdat niet iedereen dezelfde hulp nodig heeft, kent de thuiszorg verschillende 
soorten zorg.  

 Schrijf vier verschillende soorten zorg van de thuiszorg op. 
 

1p 33 Meneer Merkx weet dat er verschillende woonvormen zijn voor ouderen.  
Bij welke van de onderstaande woonvormen wordt er het meest een beroep 
gedaan op de zelfstandigheid van de oudere? 
A bij een aanleunwoning 
B bij een gezinsvervangend tehuis 
C bij het verpleeghuis 
D bij het verzorgingshuis 
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2p 34 Mevrouw Pietersen heeft een jaar geleden een lichte hersenbloeding gehad en 
ze is daardoor aan de rechterkant van haar lichaam een tijdje gedeeltelijk 
verlamd geweest. Hierdoor is ze een hele tijd afhankelijk geweest van de hulp 
van anderen.  

 Kruis in het schema in de uitwerkbijlage aan of de hulp die  
mevrouw Pietersen heeft gehad hoort bij zelfzorg, mantelzorg of 
professionele zorg. 

 
1p 35 De lichte hersenbloeding van mevrouw Pietersen heeft ook veel gevolgen gehad 

voor haar ADL.  
 Schrijf drie ADL-hulpmiddelen op die de zelfredzaamheid van  

mevrouw Pietersen tijdens haar ziekte en herstel mogelijk hebben vergroot. 
 

1p 36 Waarom is het belangrijk dat de zelfredzaamheid van mevrouw Pietersen wordt 
bevorderd? 
 

1p 37 Werknemers in de thuiszorg moeten regelmatig zwaar tillen, daarom zijn er de 
afgelopen jaren allerlei regels opgesteld met betrekking tot het tillen. 

 Wie controleert of die regels ook worden nageleefd? 
 

1p 38 Ook tijdens het herstel van haar ziekte was het voor mevrouw Pietersen erg 
belangrijk dat ze in haar eigen huis kon blijven wonen. Bij problemen kon zij 
direct hulp inschakelen.  
Van welke voorziening kon mevrouw Pietersen gebruik maken?  
A van de alarmhulp 
B van de burenhulp 
C van de dokterswacht 
D van de telefooncirkel 
 

1p 39 Mevrouw Pietersen heeft tijdens haar herstel thuis veel hulp gehad van een 
fysiotherapeut. 
Bij welke typen zorg hoort bovenstaande hulp van de fysiotherapeut? 
A bij eerstelijns zorg en extramurale zorg 
B bij eerstelijns zorg en intramurale zorg 
C bij tweedelijns zorg en extramurale zorg 
D bij tweedelijns zorg en intramurale zorg 
 

1p 40 Tegenwoordig maken steeds meer mensen die hulp nodig hebben gebruik van 
het PGB. 

 Waarvoor staat de afkorting PGB? 
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Mevrouw Pietersen heeft een dagarrangement geboekt bij schoonheidssalon 
‘Beauty en Health’. 
 
 

3p 41 De schoonheidsspecialiste geeft mevrouw Pietersen een kaartje met het 
programma van de dag. Mevrouw Pietersen geeft aan dat ze liever geen gebruik 
wil maken van de zonnebank, maar in plaats daarvan graag een manicure wil. 
De schoonheidsspecialiste zegt dat dit geen enkel probleem is. 

 Vul in de uitwerkbijlage een nieuw programmakaartje in voor  
mevrouw Pietersen met behulp van de agenda van schoonheidssalon 
‘Beauty en Health’ die hieronder staat en houd rekening met de wijziging. 
 

Plaats de onderdelen in de juiste tijdsvolgorde. 
 

Agenda van schoonheidssalon ‘Beauty en Health’ 
week: 
datum: 
tijd gezichts- 

behandeling 
sauna manicure make-up massage zonnebank lunch 

10.00  Mevrouw 
Ling 

Mevrouw 
Pietersen      

10.30  Mevrouw  
Ling 

Mevrouw
Pietersen   Meneer 

Merkx   

11.00  Mevrouw 
Jansen 

Mevrouw 
Ling   Mevrouw 

Pietersen   

11.30  Mevrouw 
Jansen 

Mevrouw 
Ling 

Mevrouw 
Bosma   Mevrouw 

Pietersen  

12.00  Mevrouw 
Pietersen  Mevrouw 

Jansen   Mevrouw 
Ling  

12.30  Mevrouw 
Pietersen      Mevrouw 

Ling 

13.00    Mevrouw 
Ling  Mevrouw 

Jansen  Mevrouw 
Pietersen

13.30     Mevrouw 
Ling 

Mevrouw 
Jansen  Mevrouw 

Pietersen

14.00       Mevrouw 
Jansen  

14.30     Mevrouw 
Pietersen    

15.00         

15.30         

16.00         
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1p 42 Mevrouw Pietersen vertelt dat ze, naarmate ze ouder wordt, veel last heeft 
gekregen van pigmentvlekken als ze in de zon heeft gezeten. Daarom wil ze 
liever geen gebruik maken van de zonnebank.  

 Schrijf nog drie nadelen op van teveel zonlicht op de huid. 
 

2p 43 Voordat de schoonheidspecialiste begint met de gezichtsbehandeling vraagt ze 
aan mevrouw Pietersen of ze in de stoel wil plaatsnemen. 
Het installeren van een klant is belangrijk.  

 Schrijf nog drie handelingen op die te maken hebben met het installeren van 
een klant. 

 
1p 44 De schoonheidsspecialiste begint met de oppervlaktereiniging van de huid. 

 Waarom moet de huid goed gereinigd worden? 
 

1p 45 Mevrouw Pietersen vertelt dat ze haar gezicht altijd reinigt met water en zeep. 
De schoonheidsspecialiste vertelt mevrouw Pietersen dat ze dat beter niet kan 
doen. 

 Waarom kan mevrouw Pietersen haar gezicht beter niet met water en zeep 
reinigen? 

 
2p 46 Als laatste stap van de gezichtsreiniging gebruikt de schoonheidsspecialiste een 

reinigingslotion. 
 Welke twee functies heeft een reinigingslotion? 

 
1p 47 Tijdens de gezichtsbehandeling maakt de schoonheidspecialiste gebruik van 

een warm kompres.  
 Wat is de functie van dit kompres? 

 
1p 48 Waarom moet er na het reinigen van de huid eerst een dagcrème worden 

aangebracht voordat je make-up aanbrengt? 
 

1p 49 Na het aanbrengen van de dagcrème brengt de schoonheidsspecialiste een 
foundation aan.  
Welke kleur moet een foundation hebben? 
A een tint donkerder dan de huidskleur 
B een tint lichter of gelijk aan de huidskleur 
C elke kleur is goed 
D twee tinten donkerder dan de huidskleur 
 

1p 50 Na het aanbrengen van de foundation wordt er een gezichtspoeder aangebracht. 
 Schrijf twee redenen op waarom dit wordt gedaan. 

 
1p 51 Blusher gebruik je om bepaalde onderdelen van het gezicht beter te laten 

uitkomen.  
Hoe wordt dit genoemd? 
A accentueren 
B articuleren 
C camoufleren 
D matteren 
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In de schoonheidssalon loopt Sacha stage. Zij is een klasgenoot van Mike. Juist 
op het moment dat ze aan het werk gaat komt haar stagebegeleider van school 
een kijkje bij haar nemen om te zien hoe het gaat. 
 
 

1p 52 Sacha mag een van de klanten installeren in de stoel en het gezicht reinigen. Op 
school hebben ze in de lessen veel aandacht besteed aan ergonomie. Als de 
stagebegeleider Sacha aan het werk ziet herinnert zij haar hieraan. 
 

 
 

 Kijk goed naar de foto en schrijf twee adviezen op die de stagebegeleider 
aan Sacha kan geven om de ergonomie te bevorderen. 

 
1p 53 In een schoonheidssalon moet hygiënisch gewerkt worden.  

Op welke van de onderstaande wijze wordt er niet hygiënisch gewerkt? 
A een plastic spatel gebruiken om crème uit een potje te halen 
B handen wassen voordat je aan een behandeling begint 
C lippenselen na gebruik met een tissue schoonmaken 
D reinigingsmilk uit een dispenser gebruiken 
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1p 54 Sacha vertelt aan Mike dat geschikte bedrijfskleding nodig is voor een goede 
beroepshygiëne.  

 Schrijf op wat Sacha hiermee bedoelt. 
 
 
Mike heeft onderstaand artikel gelezen. 
 
Hennaversieringen  
 
Henna wordt veel gebruikt voor lichaamsversiering bij een aantal oosterse 
culturen. Henna is een oranjerode kleurstof die vrouwen in deze oosterse 
culturen gebruiken om hun handen en voeten te versieren.  
Hennaversieringen worden gebruikt bij feesten en belangrijke gebeurtenissen. 
 
Sinds kort is het een rage om tijdens vakanties in o.a. Noord-Afrika, India en  
Sri-Lanka hennaversieringen te laten aanbrengen, ook wel hennatatoeages 
genoemd. Vooral onder jongeren zijn deze hennaversieringen een populair 
vakantiesouvenir. Als de versierselen met pure henna op de huid zijn 
geschilderd verdwijnen ze na een paar weken weer. 
Soms wordt echter voor een 'sneller en donkerder effect' parafenyleendiamine 
toegevoegd aan de henna, waardoor de zogenoemde 'black henna' ontstaat. 
Deze stof kan volgens de VWA (De Voedsel en Waren Autoriteit) allergische 
reacties veroorzaken, variërend van jeuk, roodheid, puistjes en blaren tot 
blijvende huidverkleuringen en littekens.  
Black henna mag alleen gebruikt worden voor haarkleuringen en niet op de huid. 
De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) waarschuwt voor deze  
'black hennaversieringen' en geeft iedereen het advies om ze niet te laten 
aanbrengen 
 
 

1p 55 Sacha gaat komende zomer met haar ouders op vakantie naar Tunesië en 
vertelt aan Mike dat ze van plan is om daar een hennaversiering te laten 
aanbrengen.  
Welke van de volgende uitspraken van Mike is juist? 
A Hennaversieringen worden in bepaalde oosterse culturen gebruikt bij 

feestdagen; pas op voor hennaversieringen met black henna, want die 
kunnen blijvende huidverkleuringen veroorzaken. 

B Hennaversieringen worden in bepaalde oosterse culturen gebruikt bij 
feestdagen; pas op voor hennaversieringen, want die veroorzaken 
allergische reacties. 

C Hennaversieringen worden in bepaalde oosterse culturen gebruikt bij 
feestdagen; pas op voor versieringen met black henna, want die kunnen 
blauwe plekken veroorzaken. 

D Hennaversieringen worden in bepaalde oosterse culturen gebruikt bij 
feestdagen; pas op voor hennaversieringen, want die veroorzaken roodheid 
en jeuk. 

 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 56 Mevrouw Pietersen wil ook nog graag een manicure. Haar nagels zijn  
broos en zwak. De schoonheidsspecialiste vertelt dat mevrouw Pietersen haar 
nagels beter kan vijlen dan knippen. 

 Waarom is het beter om nagels te vijlen dan te knippen? 
 

2p 57 Hieronder staan de verschillende handelingen die deel uitmaken van een 
manicure.  

 Schrijf de nummers van de handelingen op in de juiste volgorde. 
 
1 Een toplak aanbrengen. 
2 Alle benodigde materialen klaarzetten. 
3 De nagelriemen terugdrukken met het bokkenpootje. 
4 De nagels korter vijlen. 
5 Een kleurlak aanbrengen. 
6 Nagelriemolie aanbrengen op de nagelriemen. 
7 Oude nagellak verwijderen. 
8 Een basislak aanbrengen. 
 

1p 58 Welke vijl gebruikt de schoonheidsspecialiste om de nagels korter te maken en 
in model te vijlen? 
A een diamantvijl 
B een eeltvijl 
C een kartonnen vijl 
D een polijstvijl 
 

1p 59 De schoonheidsspecialiste vijlt de nagels van mevrouw Pietersen in model. 
Welke van de onderstaande manieren van vijlen is de juiste? 
A elke manier is goed 
B van de zijkant naar het midden 
C van het midden naar de zijkant 
D heen en weer van zijkant naar het midden 
 

1p 60 De schoonheidsspecialiste brengt bij mevrouw Pietersen een basislak aan op de 
nagels.  

 Waarvoor dient deze basislak? 
 

1p 61 Sacha transpireert altijd veel en vindt dit erg vervelend, vooral nu ze de hele 
week stage loopt in een schoonheidssalon.  

 Op welke manier kan Sacha het overmatige transpireren het beste 
tegengaan? 


