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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

1p 1 Een goede routing in een restaurant is belangrijk. 
Waar moet een goede routing voor zorgen? 
A dat de kachel goed onder de afzuigkap staat 
B dat het hoofdgerecht goed warm doorgegeven wordt op een plate 
C dat de personeelsleden elkaar niet voor de voeten lopen   
D dat de werkzaamheden in keuken en restaurant klaar zijn vóór de eerste 

gasten komen  
 

2p 2 In de voedingsleer worden de voedingsstoffen ingedeeld in drie groepen: 
− energieleverende stoffen 
− bouwstoffen 
− regulerende stoffen 
 

 Noem twee voedingsstoffen die tot de groep bouwstoffen behoren. 
 

1p 3 Je tong bevat vier soorten smaakpapillen. 
 

 
 
Waar op de tong proef je bitter en waar proef je zoet? 
A bij 1 bitter en bij 2 zoet 
B bij 2 bitter en bij 4 zoet 
C bij 3 bitter en bij 4 zoet 
D bij 4 bitter en bij 2 zoet 
 
 

1p 4 Welke grondstoffen mogen voorkomen in gerechten die je adviseert aan een 
gast met een lacto-vegetarisch eetpatroon? 
 
champignons geitenkaas bruine bonen gevogeltegehakt 
vleestomaten gelatinepudding kwark notenbrood 
ciabatta sojagehakt walnoten pistachenoten 
mozzarella pijnboompitten tahoe eekhoorntjesbrood 
tofoe paprika kabeljauw Leidse kaas 

A B C D 
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1p 5 Hieronder staan verschillende soorten vervuilingen. 
− zeepresten  
− etensresten 
− bacteriën 
− resten van ontsmettingsmiddelen 
− schimmels 
− gisten 
 
Welke vervuiling valt onder de groep van micro-biologische vervuiling? 
vervuiling door 
A zeepresten, etensresten en resten van ontsmettingsmiddelen 
B bacteriën, schimmels en gisten   
C etensresten 
D resten van ontsmettingsmiddelen, gisten en bacteriën 
 

1p 6 Wat wordt geregeld in de Arbowet? 
A de eisen die gesteld worden aan de veiligheid voor de werknemers 
B de hoeveelheid bacteriën die maximaal in een product mogen zitten 
C het minimumloon waar de werknemers ten minste recht op hebben 
D de toegestane openingstijden van een bakkerswinkel 
 

1p 7 Welke aanwijzing geeft het onderstaande logo? 
 

        
 
A niet mengen 
B brandbaar 
C niet verwarmen 
D contact met open vuur vermijden 
 

1p 8 In welke omgeving kunnen micro-organismen zich goed vermenigvuldigen? 
A in een droge omgeving 
B in een gekoelde omgeving 
C in een koude en vochtige omgeving 
D in een warme en vochtige omgeving   
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1p 9 Hieronder staan vier onderdelen van het reinigingsproces in alfabetische 
volgorde. 
− los vuil verwijderen 
− met sop reinigen 
− naspoelen 
− voorspoelen 
 

 Wat is de juiste volgorde voor het reinigen? 
 

1p 10 Waarvoor dient de tarraknop op een weegschaal? 
 

1p 11 Wat betekent het als iets volgens de HACCP-norm bereid is? 
A De smaak is gegarandeerd goed. 
B Het product kan tot het einde van de THT ongekoeld bewaard worden. 
C Het voedingsmiddel bevat nuttige voedingsstoffen. 
D Het voedingsmiddel is voedselveilig geproduceerd.  
 

1p 12 Waarom wordt tijdens de margarinebereiding lecithine toegevoegd? 
A om bederf en verkleuring zo lang mogelijk tegen te houden 
B om een goede emulsie te verkrijgen en te behouden 
C om de smaak te verbeteren 
D om de margarine zo veel mogelijk op roomboter te laten lijken 
 

1p 13 Hieronder staat een afbeelding van een tarwekorrel. 
 

 
 

 Wat is de naam van het deel van de tarwekorrel waarin het zetmeel is 
opgeslagen? 

 
1p 14 Welke twee uiterlijke kenmerken heeft harde tarwe?  

A een grote korrel en een dikke zemel 
B een grote korrel en een dunne zemel 
C een kleine korrel en een dikke zemel 
D een kleine korrel en een dunne zemel    
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1p 15 Hieronder staat een deel van de verpakking van een broodproduct afgebeeld. 
 
 
PETIT PAINS 
WIT 
− 4 stuks 
− altijd lekker vers brood in huis 
− makkelijk af te bakken in de oven in 6 tot 8 minuten 
 
 
Welk broodproduct zit er in de verpakking? 
A mueslibroodjes 
B kadetjes 
C kaiserbroodjes 
D croissants 
 

1p 16 Een bakker maakt brood met melkpoeder. 
 Welke invloeden heeft het gebruik van melkpoeder op het brood? 

 Noem één mogelijke invloed. 
 

1p 17 Hoe bewaar je verse gist? Noem twee aandachtspunten. 
 

1p 18 Op school laat je het deeg in het bakkerijlokaal vaak rijzen op de werkbank. 
Wat gebeurt er als dit deeg niet goed afgedekt is met een geplastificeerd linnen 
kleedje? 
A Het deeg wordt dan te warm en droogt uit. 
B Het deeg koelt dan te veel af en droogt uit. 
C Het deeg wordt dan te warm en er ontstaat condens op de deeghuid. 
D Het deeg koelt dan te veel af en er ontstaat condens op de deeghuid. 
  

1p 19 Waarom geef je deegbewerking aan een brooddeeg? 
A om het deeg te modelleren 
B omdat de deegtemperatuur anders te hoog wordt 
C om het deeg een grove structuur te geven  
D omdat het deeg anders te stijf wordt 
 

1p 20 Noem drie producten waarbij je de verdeel- en opbolmachine gebruikt. 
 

1p 21 Waarom wordt aan het eind van het bakproces van krokant brood de wasemklep 
van de oven geopend? 
 

1p 22 Wat zijn de hoofdgrondstoffen van korstdeeg? 
A patentbloem, korstmargarine, zout, water  
B patentbloem, korstmargarine, suiker, zout, water 
C Zeeuwse bloem, korstmargarine, zout, water 
D Zeeuwse bloem, korstmargarine, suiker, zout, water 
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1p 23 In een recept voor een broodprduct wordt de hoeveelheid bloem / meel op 100% 
gesteld.  
Er moeten tarwebollen gemaakt worden waarbij de verhouding  
bloem / meel 70 : 30 is. 
 
grondstof procenten grammen 
bloem 70 1400 
meel 30 ………. 
gist 4 80 
zout 2 40 
kleinbroodpoeder 14 280 
water 56 1120 
 

 Hoeveel gram meel is nodig in het bovenstaande recept? 
 

1p 24 Een leerling-bakker maakt amandelstengels.  
Tijdens het bakken vloeit te veel vetstof uit de korst.  
Wat is hiervan de oorzaak? 
A De leerling heeft de Franse korst op Hollandse wijze getoerd. 
B De leerling heeft de korst te kort laten rusten. 
C De leerling heeft de korst te veel getoerd. 
D De leerling heeft de korst te weinig getoerd.   
 

1p 25 Op de onderstaande foto stroopt bij het uitrollen van een korstdeeg het deeg op 
voor de uitrolwalsen.  
 

 
 
Hoe had dit voorkomen kunnen worden? 
A door minder stuifbloem te gebruiken 
B door de uitroldikte van de walsen kleiner in te stellen 
C door de afvoerband langzamer te laten lopen 
D door de uitroldikte van de walsen groter in te stellen 
 



 800015-1-644o 7 lees verder ►►►

1p 26 Met het afgebeelde gereedschap kan een korstplak vóór het bakken geprikt 
worden. 
 

 
 

 Waarom worden korstplakken voor het bakken geprikt? 
 

1p 27 Om de juiste watertemperatuur (T) voor een brooddeeg te berekenen, kan 
onderstaande formule gebruikt worden. 
 
T = 2 x (P-Q) - R 
 
Bereken met behulp van de bovenstaande formule de juiste watertemperatuur 
waarbij de volgende waardes gegeven zijn: 
P = deegtemperatuur = 25 ºC 
Q = wrijvingswarmte = 6 ºC  
R = bloemtemperatuur = 18 ºC  
 
A   1 ºC 
B   2 ºC  
C 20 ºC 
D 26 ºC 
 

2p 28 Hieronder staan drie aardappelrassen met daarbij een kenmerkende 
eigenschap. 
 
aardappelras eigenschap 
Eigenheimer zeer bloemig tot afkokend 
Nicola vastkokend 
Doré matig bloemig 
 
Je hebt de drie bovenstaande aardappelrassen tot je beschikking en je moet de 
onderstaande aardappelgerechten maken. 

 Welk aardappelras moet je voor welk aardappelgerecht gebruiken? 
 Neem de onderstaande tabel over en vul de antwoorden op de juiste 

plaatsen in. Elk aardappelras moet één keer gekozen worden. 
 
aardappelgerecht aardappelras 
gebakken aardappelen  
aardappelpuree  
gekookte aardappelen  
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1p 29 Hoe snijd je aardappelen ‘en brunoise’? 
A in blokjes 
B in stukken van gelijke grootte, die onregelmatig van vorm zijn 
C in reepjes van ongeveer 1 x 1 x 6 cm 
D in Chinese ruit  
 

1p 30 Je moet patates frites maken. 
Je hebt de aardappelen in frites gesneden. 
Waarom moet je de aardappelen nu goed afspoelen met koud water? 
A om micro-organismen te doden 
B om aanhangend zand en grond te verwijderen 
C om het eiwit eraf te spoelen 
D om het zetmeel eraf te spoelen   
 

1p 31 Waarom moet je de meeste groenten na het blancheren afspoelen met koud 
water of laten afkoelen in ijswater? 
A om nog eventueel aanwezig vuil te verwijderen 
B om doorgaren te voorkomen   
C om de vrijgekomen eiwitten te verwijderen 
D om de vrijgekomen kleurstoffen te verwijderen 
 

2p 32 Citroenen vallen onder de categorie citrusfruit. 
 Noem nog vier soorten citrusfruit. 

 
1p 33 Wat moet je doen als je meelspijzen niet helemaal gaar maar al dente wilt 

bereiden? 
A de kooktijd beperkt houden   
B de meelspijzen met koud water opzetten 
C een scheutje olie toevoegen aan het water 
D het water onder het kookpunt houden 
 

1p 34 Het product dat hier staat afgebeeld, bestaat uit deegkussentjes die gevuld 
kunnen worden met gehakt, kaas of groente. Het product wordt vaak geserveerd 
met tomatensaus. 
 

 
 
Wat is de naam van dit product? 
A cannelloni 
B lasagne 
C ravioli   
D tagliatelle 
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1p 35 De leerling-kok heeft tagliatelle gekookt. Nu moet zij de pasta afkoelen. 
Wat is de beste manier om de pasta af te koelen? 
A de pasta goed omscheppen met een houten lepel tot de tagliatelle op  

kamertemperatuur is 
B de pasta met water koud spoelen tot deze op kamertemperatuur is   
C de pasta op schalen of borden uitspreiden tot de tagliatelle op  

kamertemperatuur is 
D de pasta besprenkelen met olijfolie en in de kookpan rustig af laten koelen 

tot kamertemperatuur 
 

1p 36 Een leerling-kok moet verse bieslook verwerken in een saus die warm 
geserveerd wordt. 
Wat is het juiste moment om dit kruid toe te voegen aan de saus? 
A tijdens het maken van de roux, zweten in de boter 
B op het laatste moment, vlak voordat de saus doorgegeven wordt   
C vlak voordat de bouillon aan de roux toegevoegd wordt 
D vlak nadat de bloem toegevoegd is en voordat de roux gegaard wordt 
 

1p 37 Een leerling-kok moet een schol in boter bakken. Het risico daarbij is dat het 
stuk vis uit elkaar valt. 
Welke maatregel kan de leerling-kok treffen om de kans zo klein mogelijk te 
maken dat de vis tijdens het bakken uit elkaar valt? 
A De vis bij een lage temperatuur bakken in boter. 
B De vis tijdens het bakken regelmatig keren. 
C De vis voor het bakken bloemen. 
D De vis tijdens het bakken niet keren. 
 

1p 38 Tot welke groep vissen behoort de schol? 
tot de groep van  
A vette zoutwatervissen 
B vette zoetwatervissen 
C platte zoetwatervissen 
D platte zoutwatervissen 
 

1p 39 Wat gebeurt er met een gepaneerde visfilet als de temperatuur van de frituurolie 
120 graden Celsius is? 
A de vis bakt te krokant 
B de vis neemt te veel olie op 
C de vis krimpt 
D de vis wordt niet gaar 
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1p 40 Waarom wordt bij gebakken of gefrituurde vis een stukje citroen als garnering 
gegeven? 
Geef één reden. 
 

1p 41 Cheng Siuh combineert het Chinese en Thaise eten met Nederlandse 
presentatietechnieken. Hier kun je nu een broodje Pangang en nog tal van 
andere smaakvolle gerechten uit de muur trekken! Dat allemaal in een goede, 
maar efficiënte ambiance.  
Cheng Siuh is een begrip in onze stad: prima kwaliteit tegen aantrekkelijke 
prijzen in een Oosterse sfeer gepresenteerd. 
 
Wanneer je langs Cheng Siuh loopt, is er een redelijke kans dat je zin krijgt om 
een product uit deze muur te trekken.  

 Hoe wordt de aankoop genoemd waartoe je wordt aangezet op het moment 
dat je er langs loopt? 

 
1p 42 Een horecaondernemer heeft voor alle gerechten die hij serveert, in de 

computer ingevoerd hoe ze bereid worden en welke ingrediënten nodig zijn. 
De ondernemer houdt regelmatig controles om zeker te zijn dat de medewerkers 
zich hieraan houden. Op deze manier levert zijn restaurant altijd kwaliteit. 
Hoe noem je het in kaart brengen van deze recepten? 
A analyse van de omzet 
B assortiment 
C standaardiseren 
D ergonomie 
 

1p 43 De stagiaire van restaurant ‘De Koepel’ heeft een plan opgesteld om te proberen 
de vaste gasten ertoe te verleiden vaker te komen dineren in de zaak. 
Waarvan is sprake als het lukt om de vaste gasten meer te laten besteden 
doordat zij vaker komen dineren? 
A van marktverbreding 
B van marktverdieping 
C van marktontwikkeling 
D van marktpenetratie 
 

1p 44 Wat kan een restaurant doen om op de stijgende vraag naar ecologische 
producten in te spelen? 
A zo weinig mogelijk convenience producten gebruiken en zo veel mogelijk 

alles zelf maken 
B light gerechten op de menukaart plaatsen 
C grondstoffen gebruiken die zonder chemische bestrijdingsmiddelen geteeld 

zijn  
D zich specialiseren in luxe producten 
 

1p 45 Wat laat een bedrijf zien met de bedrijfsformule? 
A waar er een gat in de horecamarkt is 
B hoe hoog de verwachte winst is 
C op welke doelgroep gericht wordt   
D wie de eigenaar is 
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1p 46 In een advertentie van een restaurant staat de volgende informatie: 
“Als het buiten koud is, brandt in ons restaurant de open haard.” 
Tot welke P van de bedrijfsformule behoort de open haard? 
A plaats 
B promotie 
C product 
D presentatie 
 

1p 47 Restaurant ‘Vooruit’ heeft gekozen voor gasten in de bovenkant van de markt. 
Welke presentatie van de gerechten of welke bereiding hoort dan niet tot de 
formule van het restaurant? 
A à-la-cartegerechten 
B à la minute bereidingen 
C aan tafel bereiden 
D afhaalbalie 
 

1p 48 Mevrouw Benkadour is horeca-onderneemster.  
Zij wil bar-dancing ‘De Stoep’ kopen. Zij wil in ‘De Stoep’ de ethische code 
invoeren die zij ook in haar andere horecazaken toepast. 
Deze code maakt direct duidelijk waar het in de zaak om draait en dat is eerlijk 
omgaan met iedereen en veel waarde hechten aan een verantwoorde 
alcoholconsumptie. 
Gasten weten dat ze goed behandeld worden en dat is tegenwoordig een 
belangrijke meerwaarde voor een horecabedrijf. 
 
“Gasten weten dat ze goed behandeld worden in de horecazaken van mevrouw 
Benkadour.” 
Van welke P van de marketingmix is dat een voorbeeld? 
A personeel 
B prijs 
C presentatie 
D promotie 
 

1p 49 Waar houdt de FNV Horecabond zich vooral mee bezig? 
A met de arbeidsvoorwaarden van het personeel 
B met het aantrekkelijk maken van de horeca voor werkgevers 
C met nieuwe werknemers opleiden op de werkplek 
D met het toezicht op de HACCP binnen de restaurants, cafés en hotels 
 

1p 50 Welke instantie houdt zich bezig met het toezicht op de handhaving van de 
Drank- en Horecawet en de Tabakswet? 
 

1p 51 De horeca hanteert een hoog en een laag btw-tarief. 
Welk product valt onder het hoge btw-tarief? 
A een kop koffie 
B een broodje kaas 
C een driegangenmenu 
D een bittergarnituur 
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1p 52 Hieronder staat een productvergelijking van zes producten van 
stationsrestauratie ‘Het Spoor’. 
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en rauwkost
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croissant

broodje
hamburger
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stokbroodje
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verkoop
per stuk
per jaar

Legenda:
2004 2005 2006 2007

Productvergelijking 6 producten stationsrestauratie  Het Spoor

 
 
Welk gegeven kun je uit deze grafiek aflezen? 
A dat de verkoop van de producten in het algemeen sterk gedaald is 
B dat de verkoop van de producten met vlees gelijk gebleven is 
C dat de verkoop van de wat minder vette producten gestegen is  
D dat de verkoop van warme producten gestegen is 
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Lees eerst de volgende advertentietekst en beantwoord daarna de vragen 53 en 
54. 
 
La Bella Italia opent nieuwe vestiging! 
 
Restaurant La Bella Italia opent over twee maanden haar vijfde filiaal in 
Nijmegen. Voor het personeel zijn we op zoek naar enthousiaste 
schoolverlaters. 
 
Tot de taken zullen behoren: 
− mastiek maken 
− bestellingen bij de gasten opnemen en serveren 
− in de keuken diverse gerechten van de kleine kaart bereiden zoals broodjes 

en salades  
 
De werkzaamheden zullen via een roulatierooster ingepland worden. 
 
Wat bieden wij? 
− wisselende werktijden 
− interne praktijkopleiding 
− wettelijk minimumloon 
− in eerste instantie een contract voor zes maanden en bij gebleken 

geschiktheid kan het contract met nog maximaal 1 jaar verlengd worden 
 
Schriftelijke sollicitaties tot een week na plaatsing van deze advertentie 
 
 

1p 53 Welke P’s van de marketingmix zijn in bovenstaande advertentie nog niet aan 
bod geweest? Noem er twee. 
 

2p 54 Hoe probeert La Bella Italia de loonkosten zo laag mogelijk te houden? 
Noem twee manieren. 
 

1p 55 De familie Rooyackers wil tijdens de vakantie graag zelf koken in hun verblijf. 
Welk verblijf moeten ze dan kiezen? 
A een appartement 
B een hotel 
C een motel 
D een botel 
 

1p 56 Welke van de onderstaande ketens is een hotelketen? 
A Gran Dorado 
B Golden Tulip 
C Vacansoleil 
D Landal GreenParks 
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1p 57 Welke keten is een keten waarbij je een volledig gestoffeerde tent kunt huren?  
A Vacansoleil   
B Formule 1 
C Center Parcs 
D Golden Tulip 
 

2p 58 Je werkt als receptionist bij een bungalowpark. Een toekomstige gast belt op 
voor een reservering op dit park. Je stelt deze gast dan een aantal vragen aan 
de hand van een checklist. Natuurlijk vraag je eerst de persoonlijke gegevens 
van de gast zoals NAW, telefoonnummer en e-mailadres.  

 Geef nog vier vragen die je deze gast moet stellen om de juiste 
accommodatie aan hem te kunnen verhuren. 

 
1p 59 Als reisbureaumedewerker is het raadzaam om klanten er op te wijzen dat zij 

hun paspoort moeten controleren. Om problemen te voorkomen moeten ze 
zeker weten dat het nog geldig is tijdens hun reis. 
 

 
 
Wat is het paspoortnummer van deze persoon, en tot welke datum is dit 
paspoort geldig? 
A NH6168917, 24 JAN/JAN 2005 
B NH6168917, 24 JAN/JAN 2010   
C 167878885, 24 JAN/JAN 2005 
D 167878785, 24 JAN/JAN 2010 
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1p 60 Op onderstaande afbeelding staat een kopie van een paspoort.  
 

 
 

 Waar is deze persoon geboren? 
 

1p 61 Met welk persoonsdocument word je wel toegelaten in een groot aantal van de 
EU-landen maar niet in de landen buiten de EU? 
 

1p 62 Wat is een voorbeeld van een attractie? 
A het Noordzeestrand  
B Safaripark de Beekse Bergen   
C meubelboulevard ‘Voor elck wat wils’ 
D de HISWA 
 

1p 63 All-inclusive is een concept dat met name de laatste jaren erg populair is.  
Wat wordt geboden als je een all-inclusive 8-daagse vliegreis naar een hotel in 
een Zuid-Europees land geboekt hebt? 
A de reis en VP  
B de reis, HP en een welkomstdrankje in het hotel 
C VP, de reis en alle drankjes 
D VP 
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1p 64 Floortje werkt als receptioniste bij een bungalowpark. 
Gisteren had Floortje € 200,00 in kas toen de dag begon. 
De volgende kassahandelingen vonden gisteren plaats: 
 
− 12 x verhuur van tennisbanen à € 5,00 per baan 
− 17 x de midgetgolfbaan verhuurd à € 4,00 p.p. 
− 4 x motorbootjes verhuurd à € 25,00 en per bootje met € 50,00 borg 
− 12 x werd een fiets verhuurd à € 6,00 en per fiets met € 25,00 borg 
− Floortje betaalde € 450,00 borg terug 

 
 Hoeveel had Floortje na afloop van de dag in kas? 

 
2p 65 Klaas-Jan werkt op de camping. Vandaag heeft hij de taak de kas op te maken. 

Klaas-Jan berekent met behulp van de kassastrookjes hoeveel contant geld er in 
kas moet zitten.  
Het blijkt dat er te weinig geld in kas zit. 

 Wat kan er de oorzaak van zijn dat er te weinig geld in kas is? 
 Geef twee mogelijke oorzaken. 
 

1p 66 Hieronder staat informatie over het aantal vakanties dat in 2006 in de genoemde 
gebieden werd doorgebracht. 
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 Hoeveel vakanties werden in 2006 doorgebracht in het ‘Gelders 

rivierenland’? 
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Hieronder staan tabellen met de prijzen van een camping voor het seizoen 2008. 
Beantwoord de vragen 67 en 68 met behulp van onderstaande tabellen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

accommodatie  
1/4 - 27/6 
en 29/8 - 30/9

27/6 -  
11/7 

11/7 -  
8/8 

8/8 -  
22/8 

22/8 -  
29/8 

stacaravan 4 - 6 personen* p/w € 190,00  € 360,00 € 520,00 € 410,00 € 310,00 
stacaravan 6 - 8 personen* p/w € 190,00  € 430,00 € 580,00 € 480,00 € 370,00 
bengali 4 personen p/w op aanvraag € 270,00 € 330,00 € 270,00 € 250,00 
bengali 5 personen p/w op aanvraag € 295,00 € 365,00 € 305,00 € 285,00 

* prijzen op basis van 2 personen (extra persoon 31,50 p/w); in huurfaciliteiten geen huisdieren 
   toegestaan 
 

1p 67 Je boekt voor 3 volwassenen een week kamperen van  
12 september tot 19 september. 
Hoeveel moet je betalen? 
A €   2,61 per dag 
B €   3,11 per dag 
C € 18,30 per week 
D € 21,80 per dag 
 

1p 68 Je boekt voor een gezin dat bestaat uit vier volwassenen de stacaravan  
4-6 personen, voor de week van 15 augustus tot 22 augustus. 
Hoeveel moet het gezin betalen voor die week? 
A € 410,00  
B € 423,00  
C € 473,00 
D € 583,00 
 

kamperen  
1/4 - 27/6 
en 29/8 - 30/9 27/6 - 29/8 

standplaats 2 personen elektra p/d € 18,30 € 20,80 
extra volwassene p/d €   3,50 €   5,00 
kinderen 2 tot en met 6 jaar p/d €   2,50 €   3,00 
huisdieren p/d gratis gratis 

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. 


