
800021-1-636o 

Examen VMBO-GL 

2008 
 
 
 

 verzorging CSE GL 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

112 daar red je levens mee! 
 

 

       112 
 

1p 1 In Nederland is 112 het algemene alarmnummer, bekend van de slogan; “112, 
daar red je levens mee”.  

 Welke drie instanties zijn telefonisch bereikbaar met dit nummer? 
 

2p 2 Als je 112 belt, moet je de noodzakelijke informatie kunnen geven. Je moet 
bijvoorbeeld aangeven welke instantie je nodig hebt. 

 Welke informatie moet je nog meer kunnen geven? Schrijf twee punten op.  
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Bonnefooi 
 
 

 

 
Stichting Bonnefooi voor begeleide 
vakanties bestaat sinds 1996. 
Bonnefooi organiseert vakanties voor 
mensen met een (lichte) verstandelijke 
beperking.  
Een groot aantal van de reizen is óók 
toegankelijk voor gasten met een 
meervoudige functiebeperking. 
Bonnefooi streeft ernaar dat mensen 
met een beperking volop en zonder 
problemen kunnen deelnemen aan het 
reguliere toerisme. 
 

 
Het bestaansrecht van Bonnefooi is 
voor een groot deel te danken aan de 
vrijwillige inzet van een groep zeer 
gemotiveerde mensen, die ieder jaar 
één of zelfs meerdere van deze reizen 
begeleiden.  
Bonnefooi stelt aan de vrijwilligers  
geen eisen op grond van medische 
knowhow. Enthousiasme, 
improvisatietalent, flexibiliteit en 
betrokkenheid zijn wel belangrijk. 

 
 

 
Jaochim volgt een opleiding SPW op het ROC. Hij heeft bovenstaande folder 
gezien en wil graag vrijwilliger worden bij Bonnefooi. Hij zal dan ook mee 
moeten helpen bij het organiseren van activiteiten.  
 

2p 3 Tijdens het intakegesprek wordt aan hem gevraagd aan welke eisen een 
activiteit voor mensen met een matige verstandelijke beperking moet voldoen. 

 Aan welke eisen moet een activiteit voor deze doelgroep voldoen? Schrijf 
twee eisen op.  

 
2p 4 Als Jaochim zijn SPW-opleiding voltooid heeft, wil hij graag werken met mensen 

met een matige verstandelijke beperking. Dit kan bijvoorbeeld bij Bonnefooi.  
 Bij welke instanties kan Joachim dit werk nog meer doen? Schrijf vier 

instanties op.  
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Buurthuis 
 
 
Joost loopt stage in een buurthuis.  
Hij moet een spellenmiddag voor ouderen organiseren. Hij zorgt ook voor prijzen 
en hij maakt een begroting voor de spellenmiddag. 
 
 

1p 5 Wat is een begroting voor een spellenmiddag? 
A een nauwkeurige tijdsindeling van de spellen die er gedaan worden 
B een overzicht met de geschatte inkomsten en uitgaven van de 

spellenmiddag 
C een overzicht waarin bepaald is wat de eerste prijs, de tweede prijs en de 

derde prijs is 
D een stappenplan met de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de 

spellenmiddag 
 

2p 6 Tijdens de spellenmiddag wordt er bingo gespeeld. Mevrouw Koster wil graag 
meedoen. Ze vraagt aan Joost of hij er rekening mee wil houden dat ze slecht 
hoort. 
 

 
 

 Wat kan Joost doen om ervoor te zorgen dat mevrouw Koster tijdens de 
bingo alles zo goed mogelijk hoort?  

 Schrijf drie punten op.  
 

1p 7 Tijdens de spellenmiddag moet een groep ouderen plotseling erg hard lachen.  
Eén van de ouderen verslikt zich daardoor in een stukje koek.  
Wat is een juiste EHBO-handeling bij verslikken? 
A de greep van Heimlich toepassen  
B de Rautekgreep toepassen 
C mond-op-mondbeademing toepassen 
D in stabiele zijligging leggen 
 

2p 8 Joost werkt tijdens zijn stage in het buurthuis met verschillende groepen.  
In een groep vinden groepsprocessen plaats. 
In de uitwerkbijlage staan acht uitspraken over groepen in het buurthuis.  

 Welke van deze uitspraken gaan over een groepsproces? 
 Schrijf de nummers van die uitspraken op. 
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1p 9 Joost heeft van zijn school de opdracht gekregen om tijdens een groepsactiviteit 
voor kinderen in het buurthuis vijf kinderen te observeren. Hij moet ook 
opschrijven welke groepsrollen hij heeft herkend. 

 Schrijf drie rollen op die kunnen voorkomen in een groep. 
 

2p 10 Het buurthuis waarin Joost stage loopt bestaat 25 jaar. Er wordt een feest voor 
alle bezoekers en medewerkers van het buurthuis georganiseerd. Joost is lid 
van de organisatiecommissie. 

 Schrijf vijf aandachtspunten op die belangrijk zijn voor de organisatie van het 
feest. 

 
 

Kinderdagverblijf De Hommel 
 
In kinderdagverblijf De Hommel discussiëren de leidsters soms over de 
verschillende methoden van opvoeden.  
 

2p 11 Schrijf twee nadelen op van de autoritaire opvoedingsmethode. 
 

1p 12 De leidsters van De Hommel merken dat een aantal kinderen in de 
koppigheidsfase zit. 
Waarom is de koppigheidsfase belangrijk voor het kind? 
A omdat het kind in deze fase leert wat het verschil is tussen goed en fout  
B omdat het kind in deze fase sociaal wordt en leert om rekening te houden 

met andere mensen 
C omdat het kind in deze fase zelfstandiger wordt en ontdekt dat het zelf kan 

beslissen 
D omdat het kind in deze fase vooral zijn grove en fijne motoriek ontwikkelt 
 

2p 13 Willeke wil tussen de middag haar brood niet opeten. 
 Hoe kun je kinderen in het kinderdagverblijf stimuleren om hun brood op te 

eten?  
 Schrijf twee manieren op. 
 

1p 14 De ontwikkeling van peuters wordt beïnvloed door interne en externe factoren.  
1 aanleg 
2 culturele achtergrond 
3 huisvesting 
4 karakter 
5 milieu 
 
Wat zijn interne factoren? 
A 1 en 2 
B 1 en 4 
C 2 en 3 
D 4 en 5 
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1p 15 De kinderen van het kinderdagverblijf spelen buiten. Een kind valt van zijn 
loopfietsje en heeft een bloedende wond. De leidster legt een dekverband aan. 

 Welke materialen uit de verbandtrommel heeft de leidster nodig voor het 
aanleggen van het dekverband? 

 
1p 16 De meeste peuters in het kinderdagverblijf kunnen nog niet samen spelen; ieder 

kind speelt zijn eigen spel. 
 Welk kenmerk van de ontwikkelingsfase van peuters is hiervan de oorzaak? 

 
1p 17 De medewerkers in het kinderdagverblijf moeten een juiste lichaamshouding 

toepassen bij het verzorgen van de kinderen. 
Hoe wordt dit genoemd? 
A ergonomisch verantwoord handelen 
B ergotherapeutisch verantwoord handelen 
C fysiotherapeutisch verantwoord handelen 
D psychologisch verantwoord handelen 
 
 

Familie Jonker 
 
 
Meneer en mevrouw Jonker zijn allebei 78 jaar. Zij wonen zelfstandig in een 
eengezinswoning. Meneer Jonker is licht dement. Enige tijd geleden is mevrouw 
Jonker gevallen. Zij heeft toen haar heup gebroken. Zij kan nog steeds niet ver 
lopen.  
Meneer en mevrouw Jonker zijn nu op zoek naar een andere passende 
woonruimte.  
 
 

2p 18 Welke drie woonvormen zijn geschikt voor meneer en mevrouw Jonker? 
Leg uit waarom deze woonvormen geschikt zijn? Schrijf je antwoorden op in de 
uitwerkbijlage. 
 

2p 19 Meneer en mevrouw Jonker maken deel uit van een telefooncirkel. 
Dit was een geluk bij een ongeluk, toen mevrouw Jonker viel en haar heup brak. 

 Schrijf op hoe een telefooncirkel werkt. 
 

2p 20 In de uitwerkbijlage staan vijf zinnen over de situatie van de familie Jonker. Er 
staan ook vijf begrippen die in de zorgverlening worden gebruikt.  

 Trek een lijn van elke beschrijving naar het juiste begrip. 
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2p 21 Mevrouw Jonker wil graag deelnemen aan een activiteit. Sinds ze gevallen is, 
heeft ze veel thuis gezeten. Het gaat nu weer beter met haar.  
Mevrouw Jonker is muzikaal, ze houdt van de natuur en van bewegen.  
Zij wil niet dat haar man alleen thuis is.  
Meneer Jonker gaat op dinsdag en vrijdag van 9.30 uur tot 16.30 uur naar de 
dagopvang in woonzorgcentrum De Linde.  
 
In de gemeentegids vindt mevrouw Jonker informatie over verenigingen die 
activiteiten organiseren. Een gedeelte daarvan is in de uitwerkbijlage 
opgenomen.  

 Schrijf in de uitwerkbijlage op welke activiteit geschikt is voor  
 mevrouw Jonker.  
 Schrijf hiervoor twee redenen op.  
 
 

Jarno doet EHBO-examen 
 
 
Jarno krijgt Jeugd-EHBO-lessen op school.  
Hij moet over een week EHBO-examen doen. Hij maakt een proefexamen.  
Hier volgen enkele vragen uit zijn proefexamen.  
 
 

2p 22 Er zijn vijf basisregels waaraan iedere EHBO-er zich moet houden.  
 Schrijf de vijf basisregels op.  

 
1p 23 Voor welk letsel is een snelverband geschikt? 

A een schaafwond op de elleboog 
B een snijwond in de onderarm 
C een snijwond in de vinger 
D een verstuikte enkel 
 

2p 24 Op de onderstaande afbeelding zie je een slachtoffer met een mitella. 
 

 
 

 Bij welke letsels wordt terecht gebruikgemaakt van een mitella?  
 Schrijf drie letsels op. 
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1p 25 Dit is een afbeelding van een jongen in de stabiele zijligging. 
 

 
 

 In welke situatie moet je een slachtoffer altijd in de stabiele zijligging 
leggen? 

 
 

Meneer De Vries herstelt van een operatie 
 
 
Meneer De Vries heeft een operatie ondergaan. 
Hij mag thuis revalideren. Voorlopig moet hij veel in bed liggen. Tara is een 
medewerkster van de thuiszorg.  
 
 

1p 26 Meneer De Vries maakte de eerste dagen na zijn operatie in het ziekenhuis 
gebruik van een ondersteek.  
Hoe toont een verpleegkundige begrip voor de gevoelens van meneer De Vries 
tijdens het gebruik van de ondersteek? 
A Ze blijft een praatje maken om meneer De Vries af te leiden. 
B Ze blijft bij meneer De Vries zodat ze hem direct kan helpen. 
C Ze laat meneer De Vries alleen en zegt dat ze straks terugkomt.  
D Ze laat meneer De Vries alleen en zegt dat hij kan bellen als hij klaar is. 
 

2p 27 Als meneer De Vries thuis is, heeft hij overal hulp bij nodig.  
De medewerkers van de thuiszorg stellen daarom eisen aan het bed van meneer 
De Vries. 

 Schrijf drie eisen op waaraan het bed van meneer De Vries moet voldoen.  
 

2p 28 Vandaag komt Tara het bed van meneer De Vries verschonen. Meneer De Vries 
gaat in de huiskamer zitten, terwijl Tara zijn bed verschoont. Voordat Tara het 
bed kan verschonen, moet zij lakens en een dekbedovertrek klaarleggen.  

 Schrijf vier andere handelingen op die Tara ter voorbereiding moet 
 uitvoeren. 
 

2p 29 Tara assisteert meneer De Vries bij het wassen. 
Ze ziet dat de huid van meneer De Vries op zijn hielen en stuit helemaal rood is. 
Het is pijnlijk bij aanraking. Meneer De Vries heeft de eerste verschijnselen van 
doorliggen. 

 Schrijf drie preventieve maatregelen op waarmee je kunt voorkomen dat 
deze klachten erger worden. 
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1p 30 Het is belangrijk dat meneer De Vries de ADL die hij zelf kan doen zo gauw 
mogelijk weer zelf doet. 
Wat zijn drie voorbeelden van ADL? 
A wassen, lezen, boodschappen doen 
B douchen, tandenpoetsen, aankleden  
C lezen, naar het toilet gaan, aankleden  
D douchen, naar het toilet gaan, op visite gaan 
 

1p 31 Jantine vervangt een zieke collega. Zij gaat vandaag naar meneer De Vries. 
Meteen bij binnenkomst zegt meneer De Vries: “Nou, kom maar binnen, maar 
wat vervelend dat ze zo’n jonge hulp hebben gestuurd.”  
Hoe kan Jantine het beste reageren op deze opmerking van meneer De Vries? 
A Jantine doet haar werk, maar praat zo min mogelijk met meneer De Vries. 
B Jantine gaat direct weg; meneer De Vries wil haar hulp niet. 
C Jantine vraagt netjes waarom meneer De Vries een jonge hulp vervelend 

vindt. 
D Jantine zegt netjes dat ze op deze manier niet aangesproken wil worden. 
 

2p 32 In de uitwerkbijlage staat een tekst over meneer De Vries en een begrippenlijst. 
Op de plaatsen in de tekst waar een stippellijn staat, moet één van de begrippen 
van de begrippenlijst ingevuld worden.  

 Vul op de stippellijnen de juiste begrippen in. Je hoeft niet elk begrip te 
 gebruiken. 
 

3p 33 Meneer De Vries gebruikt hulpmiddelen die geleend zijn bij de thuiszorgwinkel.  
 Wat is de naam en de functie van de vier hulpmiddelen die op de 

uitwerkbijlage zijn afgebeeld? Schrijf achter elk hulpmiddel op wat de naam 
en de functie ervan is.  

 
 

Mevrouw Van Nierop 
 
Cigdem is medewerkster bij de thuiszorg. Vandaag gaat Cigdem voor het eerst 
werken bij mevrouw Van Nierop.  
Er is een zorgplan gemaakt voor mevrouw Van Nierop.  
 

1p 34 Waarom moet Cigdem werken aan de hand van een zorgplan? 
A Cigdem weet dan precies volgens welke routing ze moet werken. 
B Cigdem weet dan welke materialen en hulpmiddelen ze moet gebruiken.  
C De zorgvrager is dan tevreden over het geleverde werk.  
D Er ontstaan minder snel misverstanden over het werk.  
 

2p 35 In de uitwerkbijlage staat een kort verslag van Cigdem over  
mevrouw Van Nierop.  

 Geef in de uitwerkbijlage van elke zin aan of die objectief of subjectief is.  
 Zet hiervoor achter elke zin een kruisje in de juiste kolom.  
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2p 36 Mevrouw Van Nierop heeft haar kasten opgeruimd.  
Ze vond daarbij ook producten die weggegooid moeten worden.  
Op de uitwerkbijlage staan hiervan foto’s. Mevrouw Van Nierop vraagt of 
Cigdem deze producten gescheiden wil weggooien.  

 Wat is de juiste bestemming voor de afvalproducten op de foto’s.  
 Schrijf naast de foto’s de juiste bestemmingen op.  
 
 

Woonzorgcentrum Kastanjehof 

 
2p 37 Elk jaar organiseert woonzorgcentrum Kastanjehof een jaarmarkt. 

Mevrouw Van Nierop krijgt hiervoor een uitnodiging. 
Hieronder staat de uitnodiging. 
 
 
 

 
 

 
Komt u ook op onze jaarlijkse markt? 

 
Op de jaarmarkt is er: 
− verkoop van door bewoners gemaakt handwerk  
− een internetcafé 
− informatie over de bridgeclub 
− een grabbelton voor de (klein)kinderen 
− koffie met koek 
− verkoop van zelfgemaakte cake en snacks 
− en nog veel meer!! 

 
Ook zijn er leerlingen aanwezig van de opleiding tot schoonheidsspecialiste.  
U kunt een manicure of gezichtsbehandeling laten uitvoeren. 
 
 
Er ontbreekt informatie op deze uitnodiging.  

 Schrijf vier punten op die ontbreken op deze uitnodiging. 

Jaarmarkt
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2p 38 Woonzorgcentrum Kastanjehof moet zich houden aan de voorschriften van de 
Arbowet.  

 Schrijf drie punten op die in de Arbowet geregeld zijn.  
 

2p 39 In woonzorgcentrum Kastanjehof wordt veel gewerkt met domotica.  
Er is bijvoorbeeld een bewakingssysteem dat alarmeert als er op een 
bewonerskamer gedurende een bepaalde tijd geen beweging is waargenomen.  

 Schrijf vier andere voorbeelden van domotica op die geschikt zijn voor een 
woonzorgcentrum. 

 
 
Johan loopt stage in woonzorgcentrum Kastanjehof. 
Tijdens de stage verplaatst hij bewoners van een stoel naar een rolstoel. 
 
 

2p 40 Voordat Johan een bewoner gaat verplaatsen moet hij met deze bewoner 
communiceren. Dat doet hij onder andere omdat mensen zich dan meer op hun 
gemak voelen en uit beleefdheid. 

 Schrijf twee andere redenen op om te communiceren met de bewoner 
 voordat hij hem of haar verplaatst. 
 

1p 41 Waarom is het voor Johan zelf belangrijk dat hij een goede tiltechniek toepast? 
 

2p 42 Schrijf twee adviezen op voor Johan over een goede tiltechniek voor het 
verplaatsen van bewoners.  
 
 
Johan loopt ook stage bij de activiteitenbegeleiding van ouderen die wonen op 
de meerzorgafdeling van woonzorgcentrum Kastanjehof.  
Op de meerzorgafdeling wonen ouderen die licht dementeren; de meesten van 
hen kunnen moeilijk lopen.  
 
 

2p 43 Er wordt aan Johan gevraagd om een spel te kiezen voor een groepje van vier 
ouderen van de meerzorgafdeling.  
In de tabel in de uitwerkbijlage staan vijf spellen.  

 Schrijf in de uitwerkbijlage achter elk spel of dit geschikt is.  
 Waarom is het wel of niet geschikt? Schrijf achter elk spel één reden.  
 

2p 44 De activiteitenbegeleider en Johan koken samen met de ouderen een maaltijd. 
De ouderen schillen aardappels, snijden groenten en doen de afwas.  
Tijdens het koken staat er een cd op met liedjes van vroeger en iedereen zingt 
mee. 
In de tabel in de uitwerkbijlage staan verschillende activiteiten die de ouderen 
uitvoeren. Er zijn ook typen activiteiten genoemd. 

 Geef van elke activiteit aan bij welk type activiteiten die hoort door een 
kruisje te plaatsen in de juiste kolom. 
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1p 45 Aan het einde van de week evalueren de activiteitenbegeleider en Johan de 
activiteiten die met de ouderen zijn uitgevoerd. 

 Waarom is evalueren belangrijk? Schrijf één reden op. 
 
 

Stage in de basisschool 
 
 
Heleen zit in het vierde leerjaar van het vmbo. Zij loopt vandaag voor het eerst 
stage op basisschool De Bijenkorf.  
Lianne, de onderwijsassistente, is haar stagebegeleider. 
Vandaag is Heleen bij de kleuters van groep 2. 
 
 

1p 46 Basisschool De Bijenkorf heeft een eigen identiteit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat wordt daarmee bedoeld? 
A De school heeft eigen ideeën over hoe je kinderen moet onderwijzen. 
B Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van ieder kind. 
C Er worden alleen kinderen aangenomen met een godsdienstige achtergrond. 
D Iedere leerling moet een identiteitsbewijs hebben. 
 

2p 47 Een kind kan zich op school ook sociaal ontwikkelen. 
 Schrijf hiervan vier voorbeelden op.  

 
1p 48 In de uitwerkbijlage staat een aantal voorbeelden van speelgoed dat de fijne en 

de grove motoriek van kleuters bevordert.  
 Zet achter het speelgoed een kruisje in de juiste kolom.  

 
2p 49 Tijdens de pauze op het schoolplein geeft Klaartje uit groep 3 zomaar een tik 

aan Pim uit de kleutergroep. Klaartje wordt daarom gecorrigeerd. 
 Schrijf twee punten op waar je rekening mee moet houden bij het corrigeren 

van jonge kinderen. 

B A S I S S C H O O L  D E  B I J E N K O R F 
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1p 50 Tijdens het buiten spelen is Joris gevallen. Lianne verzorgt de wond op zijn knie. 
Door de spanning van deze eerste stagedag en het bloed valt Heleen flauw. 
Waarom komt iemand die flauwvalt snel weer bij, als hij op de grond ligt? 
A door de kou van de grond komt iemand weer snel bij  
B omdat het bloed dan gemakkelijker naar de hersenen stroomt  
C omdat het lichaam dan tot rust komt 
D omdat hij dan schrikt door het vallen  
 

2p 51 Aan het eind van de dag vertelt Lianne aan Heleen over de echtscheiding van 
de leerkracht van groep 6.  

 Waarom is dit niet verstandig van Lianne? Schrijf twee redenen op. 
 

1p 52 Een school heeft te maken met de Arbowet. 
Wie controleert of de voorschriften die in de Arbowet staan, worden nageleefd? 
A de Arbeidsinspectie  
B de Voedsel en Waren Autoriteit 
C het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
D het ministerie van Volksgezondheid 
 

1p 53 De school begint om 8.45 uur. Het personeel is om 8.15 uur aanwezig.  
Ze drinken eerst een kopje koffie en leggen dan materialen klaar voor de 
leerlingen. 
Hoe laat kan Heleen ’s ochtends het best op school komen en waarom? 
A voor Heleen is het niet belangrijk, zij is stagiaire en heeft geen 

arbeidsovereenkomst 
B om 8.15 uur, want dan past ze zich aan haar collega’s aan  
C om 8.30 uur, want ze houdt toch niet van koffie 
D om 8.45 uur, want dan begint de school  
 

1p 54 De leerkrachten van basisschool De Bijenkorf vinden het belangrijk om kinderen 
structuur te bieden. 
Wat is hiervan een voorbeeld? 
A af en toe kringgesprekken voeren in de klas 
B een musical opvoeren in groep acht 
C iedere schooldag afsluiten met een kwartiertje “vrij werken” 
D kinderen in wisselende groepjes laten werken 
 

1p 55 Als Heleen twee weken stage loopt op basisschool De Bijenkorf, maakt ze 
kennis met een collega, die na een ziekteperiode weer op school komt. 
Wat is belangrijk voor Heleen om aan deze collega te vertellen? 
A Welke opleiding ze volgt en dat ze daar veel vriendinnen heeft. 
B Welke opleiding ze volgt en in welk leerjaar ze zit.  
C Wie haar ouders zijn en dat haar moeder ook lesgeeft. 
D Wie haar ouders zijn en waar haar ouders wonen. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 56 De leerlingenpopulatie van basisschool De Bijenkorf is multicultureel.  
Wat betekent dit? 
A De leerkrachten leren de leerlingen dat er verschillende culturen zijn. 
B De leerkrachten leren de leerlingen dat ze elkaar moeten respecteren. 
C Er gaan alleen islamitische leerlingen naar deze school. 
D Er gaan leerlingen uit verschillende culturen naar deze school.  
 
 

Ontwikkeling van een kind 
 
 

 
 
 

2p 57 De babyperiode is één van de ontwikkelingsfasen van een mens. 
 Schrijf in de tabel in de uitwerkbijlage zes andere ontwikkelingsfasen op met 

daarbij de juiste leeftijdsperioden.  
 

2p 58 Louise is drie dagen geleden geboren. Ze krijgt zes keer per dag borstvoeding. 
Ze gebruikt dan haar slikreflex. 
Een pasgeboren baby heeft nog meer reflexen.  

 Schrijf vier andere reflexen op. 
 

2p 59 Als een kind gepest wordt, kan dat gevolgen hebben voor zijn lichamelijke, 
geestelijke en sociale gezondheid.  
In de uitwerkbijlage staat een tabel met daarin deze drie soorten gezondheid. 

 Schrijf in die tabel één mogelijk gevolg van pesten op voor elk type 
 gezondheid. 
 
 
 


