
Theoretische toets WerkPortfolio PRO 1 
 

 
Je naam……….………………………. 
 
Je klas…..……………………………… 
 
De datum……………………………… 

 
 

 
 
 
Vraag 1 Hoe lang moet je je handen wassen? 
 

 5 tellen 
 10 tellen 
 15 tellen 
 20 tellen 

 
 
Vraag 2 Noem drie gelegenheden waarna je je handen wast 

 
1 ………………………………………………………………………………………… 
 
2 ……..………………………………………………………………………………… 
 
3 …………..…………………………………………………………………………… 
 

 
 
Vraag 3 Wat is de juiste volgorde bij het afwassen? 
 

 Kopjes en bekers, glazen, schotels en borden en als laatste de pannen 
 Glazen, pannen, kopjes en bekers en als laatste de schotels en borden 
 Glazen, kopjes en bekers, schotels en borden en als laatste de pannen 
 Pannen, schotels en borden, kopjes en bekers en als laatste de glazen 

 
 
Vraag 4 Wat betekent ‘en julienne’ snijden? 
 

 Een product in blokjes snijden 
 Een product in dunne reepjes snijden 
 Een product hakken 
 Een product met een dunschiller snijden 

 
 
Vraag 5 Bij het FIFO systeem zet je de oude producten achteraan. 
 

 Dit is goed 
 Dit is fout 

 
 
Vraag 6 Als je de ‘tarraknop’ op een weegschaal gebruikt… 
 

 zet je de weegschaal op nul 
 zet je de weegschaal waterpas 
 zet je de weegschaal aan 
 zet je de weegschaal uit 

 

Cijfer 
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Je naam……….………………………. 
 
Je klas…..……………………………… 
 
De datum……………………………… 

 
 

 
 
 
Vraag 7 Nadat je de werkbank gereinigd hebt maak je deze droog met een… 
 

 vaatdoek 
 koksdoek 
 theedoek 
 stuk keukenpapier 

 
 
Vraag 9 Als je iets tilt dan… 
 

 zak je door je knieën en houd je je rug recht 
 buig je je rug en houd je je benen recht 

 
 
 
Vraag 10 Als je gekookte en gepelde eieren wilt bewaren dan… 
 

 dek je ze af met cateringfolie 
 doe je dat in een bakje met water 
 wikkel je ze in een schone theedoek 
 doe je ze in een bakje met water met citroensap 

 
 
Vraag 11 Nadat je de handen hebt gewassen maak je deze droog met een… 
 

 vaatdoek 
 koksdoek 
 theedoek 
 keukenpapier 

 
 
Vraag 12 Wat betekent ‘en brunoise’ snijden? 
 

 Een product in blokjes snijden 
 Een product in dunne reepjes snijden 
 Een product hakken 
 Een product met een dunschiller snijden 

 
 
Vraag 13 Wat betekent ‘groente blancheren’ ? 
 

 Een groente in ruim kokend water beetgaar maken 
 Een groente met koud water opzetten en langzaam laten garen 
 Een groente snel bakken in plantaardige olie 
 Een lange groente dunschillen 
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