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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
Je zit in de vierde klas van het VMBO Zorg en welzijn-breed en gaat stage lopen 
op kinderdagverblijf Baloo. Je krijgt bij het kennismakingsbezoek een 
voorlichtingsfolder van het kinderdagverblijf mee. In deze folder staat onder 
andere de volgende informatie. 
 
 

 

 
Baloo is een kinderdagverblijf dat midden in een woonwijk ligt. De opvang werkt 
in kleine groepen (8 à 10 kinderen).  
Er is veel aandacht voor het individuele kind.  
 
In kinderdagverblijf Baloo werken we aan voorschoolse educatie. We stimuleren 
de sociale, emotionele, cognitieve, taal- en motorische ontwikkeling van de 
kinderen. Hiermee willen we hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten. 
We hebben ons eigen kind-volgsysteem. 
 
Kinderen krijgen een vaste leidster toegewezen. Zij verzorgt en begeleidt het 
haar toegewezen kind. Het kind gaat zich op deze manier aan de leidster 
‘hechten’. 
 
Om de kwaliteit van onze kinderopvang te waarborgen, stellen wij de volgende 
functie-eisen aan de medewerkers:  
− ervaring en affiniteit met kinderen;  
− een passende afgeronde MBO-opleiding; 
− goede communicatieve en creatieve vaardigheden;  
− een enthousiaste, zelfstandige en flexibele instelling. 
 
 

1p 1 Op kinderdagverblijf Baloo maakt men gebruik van een kind-volgsysteem.  
Wat wordt er verstaan onder een kind-volgsysteem? 
A Het gericht kijken naar het gedrag en de ontwikkeling van kinderen en dit 

vastleggen. 
B Het observeren en noteren van de belemmeringen van kinderen binnen een 

groep. 
C Het observeren van de sociale vaardigheden van kinderen binnen de groep. 
D Het volgen van de lichamelijke ontwikkeling van kinderen tijdens de 

schoolperiode. 
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2p 2 Eén van de doelstellingen op kinderdagverblijf Baloo is de zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid van het kind te vergroten. 

 Hoe kun je op een kinderdagverblijf de zelfredzaamheid van kinderen 
stimuleren? Schrijf twee voorbeelden op. 

 
1p 3 De ontwikkeling van een kind verloopt in verschillende fasen. Aan de hand van 

deze ontwikkelingsfasen weet een medewerker op het kinderdagverblijf wat zij 
gemiddeld gezien kan verwachten. 
Hoe verloopt, gemiddeld gezien, de opbouw van de geestelijke ontwikkeling? 
A begrijpen van instructies / oorzaak en gevolg leren zien / 

karakterontwikkeling / handelingen imiteren 
B handelingen imiteren / begrijpen van instructies / oorzaak en gevolg leren 

zien / karakterontwikkeling 
C handelingen imiteren / karakterontwikkeling / oorzaak en gevolg leren zien / 

begrijpen van instructies  
D oorzaak en gevolg leren zien / handelingen imiteren / begrijpen van 

instructies / karakterontwikkeling 
 

2p 4 Op het kinderdagverblijf wordt aan zowel de fijne als de grove motoriek 
aandacht besteed.  

 Noteer drie activiteiten op het kinderdagverblijf waarbij kinderen 
spelenderwijs de fijne motoriek oefenen. 

 
1p 5 In de folder van het kinderdagverblijf staat:  

 
Bij de groepssamenstelling krijgen de kinderen een vaste leidster toegewezen. 
Zij verzorgt en begeleidt het haar toegewezen kind. Het kind gaat zich op deze 
manier aan de leidster ‘hechten’. 
 

 Schrijf één reden op waarom hechting aan een vast persoon zo belangrijk is 
voor een kind. 

 
1p 6 Welke mbo-opleiding is het meest geschikt voor het werken op een 

kinderdagverblijf? 
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1p 7 Bas en Pim, twee zoontjes van de familie De Jong, gaan naar kinderdagverblijf 
Baloo. 
Bas gaat een halve dag per week en Pim gaat twee hele dagen per week. 
Hieronder staat een overzicht van de kosten per dagdeel.  

 Wat zijn de kosten per jaar voor het verblijf van de twee kinderen op het 
kinderdagverblijf? 

 
Kinderdagverblijf Baloo - Prijzen per 1 januari 2008 
 
aantal dagdelen per week prijs per maand 

1  € 124,50  

2  € 249,00  

3  € 373.50  

4  € 498,00  

5  € 622,50   

6  € 747,00  

7  € 871,50  

8  € 996,00  

9  € 1.120,50  

10   € 1.245,00  

In de vakanties wordt doorbetaald. 
 

1p 8 Een peuter kan egocentrisch en koppig zijn. 
Wat betekent het dat een peuter egocentrisch is? 
A De peuter bekijkt de wereld alleen vanuit zichzelf. 
B De peuter houdt alleen rekening met de mensen dicht om zich heen. 
C De peuter is alleen nog maar sociaal binnen kleine kring.  
D De peuter is egoïstisch en denkt alleen aan zichzelf. 
 

1p 9 Op het kinderdagverblijf worden kinderen geobserveerd. Indien er opvallend 
gedrag wordt gesignaleerd, zal hierover met de ouders/verzorgers gesproken 
worden. Als daartoe aanleiding bestaat, kan hulp van een deskundige worden 
ingeschakeld. 

 Hoe heet een deskundige die ingeschakeld kan worden bij spraak- en 
taalproblemen? 
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1p 10 Op kinderdagverblijf Baloo stimuleert men de sociale vaardigheden van 
kinderen. Dit gebeurt op verschillende manieren.  
1 buiten spelen 
2 naar elkaar luisteren 
3 samen zingen in de kring  
4 organiseren van individuele activiteiten  
5 gezamenlijk eten 
6 iets delen met anderen  
 
Welke van de bovenstaande activiteiten stimuleren de sociale vaardigheden? 
A 1, 2, 3 en 4 
B 2, 3, 5 en 6 
C 1, 3, 4 en 5 
D 2, 4, 5 en 6 
 

1p 11 Op het kinderdagverblijf heeft men veel verschillende soorten speelgoed. 
Op sommige soorten speelgoed staat het volgende keurmerk: 
 

 
 
Wat is de betekenis van deze CE-markering op speelgoed?  
A Het speelgoed is veilig en stevig en komt uit China: Chinese Export. 
B Het speelgoed is veilig, stevig, werkt goed en komt uit de EU. 
C Het speelgoed stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. 
D Het speelgoed voldoet aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen van 

de EU. 
 

2p 12 Op het kinderdagverblijf zijn verschillende soorten spelletjes en speelgoed 
aanwezig. 
Spel en activiteiten bevorderen vaak de ontwikkeling van het kind. 

 Tot welk soort speelgoed behoort de onderstaande loopfiets en welk 
ontwikkelingsgebied wordt hiermee gestimuleerd? 
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1p 13 Op de locatie van het kinderdagverblijf is ook een peuterspeelzaal gehuisvest.  
 Voor welke leeftijdscategorie is een peuterspeelzaal bestemd? 

 
 
Een bezoek aan de Cosmetic Salon 
Meneer Tienstra komt de Cosmetic Salon binnen voor een 
schoonheidsbehandeling. Zijn vrouw had eigenlijk een afspraak, maar is ziek 
geworden. Dus gaat meneer Tienstra in haar plaats. 
Gaby, de stagiaire, ontvangt meneer Tienstra een beetje opgelaten, omdat de 
salon niet gewend is aan mannelijke klanten en biedt hem een kopje koffie aan. 
Terwijl Gaby koffie gaat halen, bekijken twee collega’s meneer Tienstra. Daarna 
kijken zij elkaar met een verbaasde blik aan.  
Later vragen zij Gaby wat zij vindt van mannen die een schoonheidssalon 
bezoeken. 
 
 

1p 14 Welke twee vormen van communiceren passen de twee collega’s toe?  
Licht dit toe. 
 

1p 15 De collega’s kijken elkaar met een verbaasde blik aan als meneer Tienstra 
binnenkomt. 

 Schrijf één vooroordeel op ten aanzien van mannen in een 
schoonheidssalon. 

 
1p 16 Meneer Tienstra is op tijd voor zijn afspraak. 

 Beschrijf in vijf punten hoe Gaby meneer Tienstra behoort te ontvangen. 
 
 
Mevrouw Ketelaer gaat met haar vriendinnen naar een receptie en wil er graag 
goed uitzien. Daarom heeft zij ’s morgens een afspraak gemaakt bij Claire, de 
schoonheidsspecialiste van de Cosmetic Salon.  
Claire gaat bij mevrouw Ketelaer een dagmake-up aanbrengen. 
 
 

1p 17 Voordat Claire haar schoonheidssalon kon openen moest zij zich inschrijven bij 
de Kamer van Koophandel. 
Bij de Kamer van Koophandel 
A worden de vestigingsvergunningen voor bedrijven afgegeven. 
B worden er cursussen in verkooptechnieken gegeven. 
C worden goederen ten behoeve van de detaillist verhandeld. 
D wordt de handelsprijs voor consumentengoederen vastgesteld. 
 

1p 18 Mevrouw Ketelaer gaat ’s middags naar een receptie van een vriendin die  
60 jaar wordt. Voor deze gelegenheid laat zij bij de Cosmetic Salon een 
dagmake-up aanbrengen. 

 Waarop moet Claire letten bij de keuze van een dagmake-up?  
Schrijf drie aandachtspunten op. 
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2p 19 Voordat Claire begint met make-up aanbrengen reinigt ze de huid van  
mevrouw Ketelaer goed en brengt zij een dagcrème aan. 

 Schrijf twee redenen op waarom make-up altijd op een schone huid 
aangebracht moet worden. 

 
1p 20 Mevrouw Ketelaer vindt het belangrijk dat ze er goed verzorgd uitziet. 

 Welke invloed kan een verzorgd uiterlijk hebben op mensen? 
 

1p 21 Claire brengt de dagmake-up aan.  
Wat is de juiste volgorde voor het aanbrengen van een dagmake-up? 
A beginnen met de foundation, daarna de gezichtspoeder, de crèmerouge,  

de lippenmake-up en de oogmake-up 
B beginnen met de foundation, daarna de poederrouge, de oogmake-up,  

de lippenmake-up en dan de gezichtspoeder 
C beginnen met de foundation, daarna de gezichtspoeder, de crèmerouge,  

de oogmake-up en dan de lippenmake-up 
D beginnen met de foundation, daarna de gezichtspoeder, de poederrouge,  

de oogmake-up en dan de lippenmake-up 
 

1p 22 Claire legt de kwasten en penselen klaar voor een make-up behandeling zoals 
op de foto.  
In welke volgorde (van links naar rechts) liggen de kwasten en penselen voor de 
dagmake-up behandeling klaar? 
 

  
A eyelinerpenseel, oogschaduwpenseel, poederkwast, rougekwast 
B oogschaduwpenseel, eyelinerpenseel, rougekwast, poederkwast 
C poederkwast, rougekwast, oogschaduwpenseel, lippenpenseel 
D rougekwast, poederkwast, eyelinerpenseel, oogschaduwpenseel 
 

1p 23 Mevrouw Ketelaer vertelt aan Claire dat zij thuis verzorgende en decoratieve 
producten gebruikt. 
Mevrouw Ketelaer gebruikt dan bijvoorbeeld 
A een bodymilk en een lippencrème. 
B een dagcrème en een rouge. 
C een nachtcrème en een deodorant. 
D een voetlotion en een milk. 
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1p 24 Wat is de gezichtsvorm, waarbij geen of nauwelijks correcties nodig zijn? 
A een driehoekig gezicht 
B een langwerpig gezicht  
C een ovaal gezicht 
D een vierkant gezicht  
 

1p 25 Wanneer is het beste moment voor Claire om bij mevrouw Ketelaer crèmerouge 
in stick-vorm aan te brengen en waarom juist dan? 
 

1p 26 Mevrouw Ketelaer heeft een sterke donsbeharing in haar gezicht.  
Welke poeder kan Claire het beste gebruiken en hoe hoort ze de poeder op te 
brengen? 
A Claire gebruikt een glitterpoeder en gaat de laatste keer met de haargroei 

mee.  
B Claire gebruikt een glitterpoeder en gaat de laatste keer tegen de haargroei 

in. 
C Claire gebruikt een transparante poeder en gaat de laatste keer met de 

haargroei mee. 
D Claire gebruikt een transparante poeder en gaat de laatste keer tegen de 

haargroei in. 
 
 
Een ongeluk 
Marly is vierdejaars leerling aan het VMBO Zorg en welzijn-breed. 
Op weg naar huis ziet zij een ongeluk gebeuren. Er zijn twee auto’s op elkaar 
gebotst. In een van de twee auto’s zaten een vrouw en een meisje, van wie het 
meisje zo op het eerste gezicht niets mankeert. De vrouw heeft een bloedende 
wond aan haar arm. In de andere auto zit een meneer. Hij zit beklemd in de auto 
en heeft een beetje moeite met ademhalen.  
Gelukkig zijn er meerdere mensen die te hulp schieten. Eén van hen is EHBO’er 
en vraagt aan Marly om het alarmnummer te bellen.  
 
 

2p 27 Welke informatie moet Marly telefonisch doorgeven? Schrijf vijf items op. 
 

2p 28 Welke vijf belangrijke regels zijn er waar je je aan moet houden als je bij een 
dergelijk ongeluk komt? 
 

1p 29 De meneer die nog in de auto zit mag je er zelf niet uithalen.  
 Waarom niet? 

 
1p 30 Een mevrouw heeft een bloedende wond aan haar arm. Ze heeft geen andere 

klachten. Ze is een beetje geschrokken.  
 Hoe moet de wond behandeld worden? 

 
1p 31 Als je bij een slachtoffer een verband aanbrengt, laat je het slachtoffer zitten en 

ga je zelf voor hem staan of zitten.  
 Waarom doe je dat? 
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1p 32 Het meisje mankeert op het eerste gezicht niets.  
 Waarom moet je haar toch in de gaten houden? 

 
2p 33 Voordat je een verband aan gaat leggen, moet je weten wat je nodig hebt.  

 Kruis in het schema in de uitwerkbijlage aan wat je bij de drie soorten 
verband nodig hebt. 

 
 
Familie van den Berg 
Het gezin Van den Berg bestaat uit vader, moeder en vijf kinderen. Het jongste 
kind heet Floor en is bijna 1 jaar. Annelies is vmbo-leerling Zorg en welzijn-
breed en gaat stagelopen bij dit gezin. 
 
 

1p 34 Floor is nu op de leeftijd dat ze een beetje eenkennig wordt. 
 Wat betekent eenkennig? 

 
2p 35 De omstandigheden waarin het kind opgroeit, hebben invloed op de 

ontwikkeling. Het kind heeft te maken met interne en externe factoren.  
 Geef in het schema in de uitwerkbijlage aan welke factoren bij de interne 

factoren horen en welke bij de externe.  
 

1p 36 Vader en moeder Van den Berg discussiëren over de opvoeding.  
Vader beweert dat een kind meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld krijgt 
door positieve aandacht. Moeder beweert dat de zin ‘een kind identificeert zich 
met de opvoeder’ betekent dat een kind de opvoeder als voorbeeld ziet. 
A Vader en moeder hebben allebei gelijk. 
B Vader en moeder hebben allebei ongelijk. 
C Vader heeft gelijk, moeder heeft ongelijk. 
D Vader heeft ongelijk, moeder heeft gelijk. 
 
 
Eerste hulp bij ongelukken 
Evelien werkt op de EHBO-post op de Fun4you-fair, een trendy beurs voor jonge 
mensen. Op de EHBO-post is het warm, vooral vanwege de drukte.  
Evelien geeft ook EHBO-lessen aan leerlingen van groep 8 van de basisschool. 
Jij assisteert Evelien op de beurs.  
 
 

3p 37 Evelien is bezig om voor de basisschool werkkaarten en posters te maken voor 
het aanleggen van een mitella. Zij heeft al een aantal plaatjes gevonden.  

 Schrijf korte en passende teksten in correct Nederlands bij de plaatjes. 
Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage.  

 
3p 38 Evelien wordt opgeroepen om te helpen bij een vrouw die bewusteloos is.  

 Geef vijf belangrijke actiepunten aan voor Evelien als zij bij het slachtoffer is 
aangekomen. 
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3p 39 De moeder van Evelien is ziek en voor haar is thuis een ziekenkamer ingericht. 
Deze ziekenkamer ziet er een stuk aantrekkelijker uit dan de ziekenhuiszaal op 
deze oude foto. Maar een ziekenkamer thuis moet wel aan een aantal 
voorwaarden voldoen.  

 Schrijf vijf eisen op die gesteld worden aan een goede ziekenkamer thuis. 
Schrijf bij elke eis waarom dat belangrijk is. 

 
1p 40 De kok van de stand ‘Waanzinnig Wokken’ heeft zijn onderarm verbrand.  

De arm is rood en er bevindt zich een grote blaar. Hij gaat ermee naar de 
EHBO-post.  
Wat voor soort brandwond is hier ontstaan en wat is de juiste eerste hulp bij 
deze brandwonden? 
A Het is een eerstegraads brandwond en de wond wordt eerst gedesinfecteerd 

en daarna wordt de wond afgedekt met steriel verband. Met deze brandwond 
moet je wel naar de dokter. 

B Het is een eerstegraads brandwond en de wond wordt eerst gekoeld met 
lauw water, daarna wordt de wond afgedekt met steriel verband. Met deze 
brandwond hoef je niet naar de dokter. 

C Het is een tweedegraads brandwond en de wond wordt eerst 
gedesinfecteerd en daarna wordt de wond afgedekt met steriel verband. Met 
deze brandwond hoef je niet naar de dokter. 

D Het is een tweedegraads brandwond en de wond wordt eerst gekoeld met 
lauw water, daarna wordt de wond afgedekt met steriel verband. Met deze 
brandwond moet je wel naar de dokter. 

 
1p 41 Op het terrein van de beurs zijn fietsers aangereden door een auto.  

Eén van de slachtoffers ligt op de grond. Hij reageert niet op aanspreken of 
pijnprikkels. Hij ademt nog wel.  
Wat is er aan de hand en hoe moet je handelen? 
A Meneer is bewusteloos en je moet hem in de stabiele zijligging leggen. 
B Meneer is bewusteloos en je moet hem mond-op-mondbeademing geven. 
C Meneer is flauwgevallen en je moet hem de tijd geven om bij te komen en 

water geven. 
D Meneer is flauwgevallen en je moet hem in de stabiele zijligging leggen. 
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1p 42 Een ander slachtoffer is erg afwezig; zij zegt niets en zit maar voor zich uit te 
kijken.  
Hoe moet je handelen? 
A Aan het slachtoffer blijven schudden totdat zij iets zegt.  
B Het slachtoffer te drinken geven. 
C In de buurt blijven bij het slachtoffer en haar in de gaten houden, vragen aan 

een omstander of hij deskundige hulp wil waarschuwen. 
D Weglopen bij het slachtoffer, laat haar maar even bijkomen, ondertussen kun 

je je om iemand anders bekommeren. 
 

1p 43 Een bezoekster van de beurs heeft tijdens de workshop sieraden maken een 
flinke wond opgelopen aan haar onderarm. De wond bloedt en de huid staat 
open. Zij is duizelig en angstig. Zij gaat naar de EHBO-post.  
Wat is de juiste handelwijze? 
A De bezoekster krijgt een schone trui omdat haar kleding bebloed is, de wond 

wordt op de EHBO-post door de EHBO’er gehecht. De bezoekster krijgt een 
mitella en haar wordt geadviseerd om naar de dokter te gaan als het na drie 
dagen nog pijn doet.  

B De bezoekster krijgt een snelverband aangelegd en daarna een mitella, 
waarbij de arm goed hoog wordt gehouden. Zij moet naar het ziekenhuis om 
de wond te laten hechten. 

C De bezoekster krijgt een steriel drukverband (gaaspleister, synthetische 
watten en elastisch windsel) aangelegd, haar wordt geadviseerd om naar het 
ziekenhuis te gaan, om de wond te laten hechten. 

D De bezoekster wordt gerustgesteld, krijgt een snelverband aangelegd en 
haar wordt geadviseerd snel naar huis te gaan en twee pijnstillers te nemen. 

 
1p 44 Bij verslikking, vergiftiging en verstikking moet je snel en doeltreffend handelen.  

In welke regel staan de juiste handelingen? 
 
 verslikken verstikking vergiftiging bij kinderen
A met een vuist een 

stomp tussen de 
schouderbladen 
geven 

niets doen maar snel 
hulp halen 
 

laat het kind in ieder 
geval altijd water drinken 

B als de persoon niet 
meer ademt pas dan 
mond-op-
mondbeademing toe 

als de persoon nog 
ademt zorg dat de 
ademweg vrij blijft 

laat het kind altijd braken
 

C onmiddellijk 112 
bellen 

als de persoon niet 
meer ademt pas dan 
mond-op-
mondbeademing toe 

niets doen maar wachten 
tot de dokter komt 
 
 

D met de vlakke hand 
een klap tussen de 
schouderbladen 
geven 

het slachtoffer zo snel 
mogelijk in de frisse 
lucht brengen 

kijk op de gifwijzer wat je 
moet doen als het kind 
een schadelijke stof 
binnenkrijgt 
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1p 45 Bij het verlenen van EHBO zijn er vijf belangrijke regels waar je je altijd aan 
moet houden.  
In welke zin staan twee juiste EHBO-regels?  
A Ga na wat er gebeurd is, zorg dat je je ID-kaart bij je draagt. 
B Help iemand waar hij ligt, begin als eerste met reanimeren. 
C Let op gevaar, zet het slachtoffer zo snel mogelijk rechtop. 
D Stel het slachtoffer gerust, zorg voor deskundige hulp. 
 

1p 46 Bij het verlenen van eerste hulp bij brandwonden bestaat een aantal belangrijke 
regels om de schade aan de huid zo klein mogelijk te houden.  
In welke zin staan de juiste regels? 
A Bij brandwonden hoef je niet naar een arts, de kleding van het slachtoffer 

mag je niet uittrekken. 
B Brandwonden moet je meteen koelen, desnoods met slootwater. 
C Brandwonden moet je meteen koelen, maar nooit met slootwater. 
D Kleding van het slachtoffer moet je zo snel mogelijk uittrekken, laat de 

brandwond door een arts bekijken. 
 
 
De nagelstudio 
Op de beurs zijn meerdere nagelstudio’s. De bekende nagelstudio NAILS – XXL 
heeft een folder met aanbiedingen. Moniek, een bezoekster van de beurs, is 
enthousiast en koopt ver boven haar budget. Ze moet afrekenen en besluit een 
aantal producten terug te geven.  
 
Dit was haar eerste kassabon: 
 
 

NAILS - XXL beursaanbieding 
 
3 kinky coulors à 16,75 € 50,25
4 flower nail sticker à 1,65 € 6,60
3 boemerang vijl pink à 7,95 € 23,85
1 sjablonen à 11,85 € 11,85
2 glitter Breeze à 3,95 € 7,90
 

Dank u en tot ziens bij één van onze winkels! 
 
 

1p 47 Wat was het totaalbedrag van haar eerste kassabon? 
 

1p 48 Zij geeft de volgende artikelen terug: 1x glitter Breeze, 2x Kinky Coulors,  
1x boemerang vijl pink, 2x flower nail stickers. 

 Wat is nu het totaalbedrag dat Moniek moet betalen? 
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Het stageverslag 
De stagiaire van de Cosmetic Salon schrijft het onderstaande op in haar 
stageverslag. 
 
‘Woensdag. Ik was keurig op tijd, ruim een kwartier voordat de eerste klant 
kwam, daarna ben ik gaan koffiedrinken. Toen mevrouw de Greef kwam heb ik 
haar geïnstalleerd en heb ik daarna alle spullen klaargezet. Ik weet niet meer of 
ik mijn handen heb gewassen, maar mijn haren waren keurig in een staart. 
Mevrouw de Greef wilde een oppervlaktereiniging en een dagmake-up. Ik heb de 
volgende handelingen verricht. 
Ik heb 
− een stoombad gegeven; 
− maskersponsjes gedesinfecteerd met alcohol; 
− vochtige watjes kort op het oog gelegd; 
− een kopje koffie geserveerd; 
− met oogmake-upremover oogmake-up verwijderd, daarna met een 

wattenstaafje met verdunde alcohol de restjes oogmake-up weggehaald; 
− met een wattenschijfje de lippen schoongemaakt; 
− reinigingstonic op de rest van het gezicht aangebracht. 
 
 

3p 49 Schrijf in het schema in de uitwerkbijlage achter elke handeling of deze juist en 
in de goede volgorde is uitgevoerd door de stagiaire. Schrijf er ook je motivatie 
bij. 
 

3p 50 In de uitwerkbijlage staat een aantal handverzorgingsproducten zoals die in de 
Cosmetic Salon gebruikt worden.  

 Schrijf in het schema in de uitwerkbijlage de functie van elk product op.  
 
 
Les uiterlijke verzorging 
Tina zit in de vierde klas Zorg en welzijn-breed. Zij wil schoonheidsspecialiste 
worden. 
De lessen uiterlijke verzorging vindt zij daarom leuk. Tijdens de laatste les kwam 
mevrouw Meyer, een schoonheidsspecialiste, vertellen over het werk in de 
salon. 
 

1p 51 Tijdens haar werk in de salon draagt mevrouw Meyer nooit sieraden aan armen 
en handen. 

 Schrijf twee redenen op waarom je tijdens het werken in de salon geen 
sieraden aan armen en handen mag dragen. 

 
1p 52 Mevrouw Meyer geeft aan dat zij haar nagels op korte lengte houdt. 

 Waarom is dat aan te bevelen? 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 53 Tina wil graag de conditie van haar nagels verbeteren. 
 Met welk nagelverzorgingsproduct kan Tina de conditie van haar nagels 

verbeteren? Leg uit wat dit product doet voor de nagels van Tina. 
 

2p 54 Mevrouw Meyer vraagt aan Tina of zij alles klaar wil zetten voor een 
demonstratie gezichtsreiniging. 

 Schrijf vijf benodigdheden op die Tina moet klaarzetten. 
 

1p 55 Mevrouw Meyer gaat tijdens de demonstratie ook een warm kompres geven. 
 Wat is de functie van een warm kompres? 

 
1p 56 Waarom werkt mevrouw Meyer met gedesinfecteerde oogpotloden? 

 
2p 57 De kleur van de lippenstift moet passen bij verschillende andere  

make-upproducten. 
 Welke twee producten zijn dat? 

 
1p 58 Mevrouw Meyer gebruikt een long-lash-mascara.  

 Wat is het verschil tussen een gewone mascara en een long-lash-mascara? 
 

2p 59 Schrijf drie aandachtspunten op voor het bijtekenen van de wenkbrauw. 
 

einde  


