Taaknotities
A7 Drankje uit een fles afgesloten met een kurk – twee personen (nog niet geijkt)
 Kurk uit een fles halen
 Twee drankjes in glazen schenken
 Drankje met open fles serveren
 Opruimen
B3 Brood en oploskoffie, thee, instant soep of warme chocolademelk – één persoon
(nog niet geijkt)
 Twee sneden brood met één of twee smeersels
 Een kop warme instant drank
 Serveren in geschikt serviesgoed
 Opruimen
B4 Brood en een drankje – één persoon (nog niet geijkt)
 Twee sneden brood met één fot wee smeersels
 Glas of kopje klaargemaakte drank
 Serveren in geschikt serviesgoed
 Opruimen

B5 Brood en koffie of thee – één persoon (nog niet geijkt)
 Twee sneden brood met één of twee smeersels
 Koffie of thee zetten
 Serveren in geschikt serviesgoed
 Opruimen
B6 Brood en espressiekoffie – één persoon (nog niet geijkt)
 Twee boterhammen met één of twee smeersels
 Een kop espressokoffie zetten op het fornuis
 Serveren in geschikt serviesgoed
 Opruimen
F14 Dubbele boterhammen met vlees of kaas en groente – twee personen (nog niet
geijkt)
 Een broodje of stokbrood doorsnijden of vier sneetjes van een ongesneden brood
snijden
 Twee boterhammen beleggen met vlees en/of kaas met één of twee voorgesneden
groenten en één of twee smeersels
 Serveren op een bord of inpakken
 Opruimen
G4 Koekjes geheel zelf bereid (nog niet geijkt)
 Zelfbereid koekjesdeeg te maken (bijv. zonder het gebruik van voorbereid mengsel
van ingrediënten
 Koekjes bakken op een bakplaat in de oven
 De gebruikte schalen en keukengerei af te wassen en op te ruimen
I25 Type platbrood – één tot drie personen (nog niet geijkt)





Platbrood te maken (bijv. chapati, naanbrood, roti pannenkoek, tortilla’s)
Op een bord serveren of inpakken
Opruimen

J13 Stofzuigen met behulp van een rechtopstaande, draadloze stofzuiger, geen
meubilair verplaatsen (nog niet geijkt)
 Stofzuigen van een vloer met of zonder vloerbedekking
 Stofzuiger wegzetten
J14 Stofzuigen met behulp van een rechtopstaande, draadloze stofzuiger, lichtgewicht
meubilair verplaatsen (nog niet geijkt)
 Stofzuigen van een vloer met of zonder vloerbedekking
 Meubilair verplaatsen om eronder te zuigen
 Kleedje, indien aanwezig, uitkloppen of stofzuigen
 Stofzuiger wegzetten
P18 Wassen ter voorbereiding op het gebed (woedoe: Islamitische rituele wassing)
(nog niet geijkt)
 Wassing ter voorbereiding op het gebed
 Schoenen uittrekken
 Schoenen en andere afgesproken items op geschikte plaats neerleggen
 Lichaamsdelen in vaste volgorde wassen: handen, mond, neus, gezicht,
onderarmen, hoofd, oren en voeten. Indien de persoon een baard heeft, dient deze
tijdens het wassen van het gezicht ook te worden gewassen
 Dient binnen te worden uitgevoerd
P19 Een jas aantrekken met rits of knopen (nog niet geijkt)
 Jas aantrekken die wordt gesloten met rits of knopen
 Opruimen wordt niet gescoord
Q6 Grasmaaien met een elektrische grasmaaier, geen tuinmeubilair verplaatsen (nog niet
geijkt)
 Vooraf aangewezen stuk gras maaien met elektrische grasmaaier
 Grasresten bij elkaar harken
 Opruimen en grasresten in vuilnisbak of compostbak
Q7 Grasmaaien met een elektrische grasmaaier, lichtgewicht tuinmeubilair
verplaatsen
 Vooraf aangewezen stuk gras maaien met elektrische grasmaaier
 Verplaatsen van lichtgewicht tuinmeubilair zodat het gras eronder gemaaid kan worden
 Grasresten bij elkaar harken
 Opruimen en grasresten in vuilnisbak of compostbak
R2 Kant-en klaar voedsel kopen bij een levensmiddelenbedrijf (‘food court’)(nog niet
geijkt)
 Minstens 20 meter te lopen naar een vooraf afgesproken afhaalrestaurant (mag in
een ruimte zijn met meerdere restaurantjes)
 Twee etenswaren kopen






Geschikt bestek kiezen
Etenswaren op een dienblad meenemen
Serveren aan een tafel
Wisselgeld, chequeboekje of betaalkaart op een veilige plaats opbergen (bijv. in de
portemonnee, in de zak, tas of rugzak). Dienblad opruimen.

Taakbeschrijvingen
A7
Titel: Drankje uit een fles afgesloten met een kurk – twee personen (nog niet geijkt)
Essentie van de taak
De persoon dient een kurkentrekker te gebruiken om een kurk uit een fles te halen en twee
drankjes in glazen te schenken en deze met de open fles te serveren.
Specifieke criteria
1. De fles dient tussen de 325 en 750 ml vloeistof te bevatten en moet vanuit de
fabriek gebotteld zijn met een metalen folie over de hals. Draaidoppen, flessen
zonder metalen folie en flessen die geopend en gesloten zijn met een kruk zijn geen
acceptabel alternatief.
2. Geschikte kurkentrekkers zijn een handmatige kurkentrekker, een sommeliers- of
kelnersmes of een vleugelkurkentrekker. Het gebruik van een pneumatische,
elektrische of andere manuele kurkentrekkers (bijv. de screwpull, Laschenkurkentrekker) zijn geen acceptabel alternatief.
Keuzemogelijkheden
1. Alle soorten glazen zijn geschikt, met of zonder steel.
2. De persoon kan ervoor kiezen de drank te testen of te laten testen door een andere
persoon (bijv. ruiken en/of proeven) voordat het tweede glas wordt ingeschonken.
Indien de persoon de drank test kan hij voor het testen een laagje of een
volgeschonken glas gebruiken voor het testen.
3. De persoon kan de glazen in willekeurige volgorde inschenken. Als de persoon een
laagje heeft ingeschonken om te testen kan deze bijgeschonken worden voor of
nadat het tweede glas is ingeschonken.
4. De persoon mag een anti-druppel schenktuit of beluchter in de fles bevestigen voor
het schenken. Het schenken van de drank met een beluchter die niet in de fles is
bevestigd is geen acceptabel alternatief.
Opruimen
De persoon dient niet-gebruikte spullen in een geschikte verpakking op hun
oorspronkelijke plaats terug te leggen, vuil keukengerei in of naast de gootsteen te zetten,
kruimels en vlekken op te vegen en de afval in de vuilnisbak te doen.
Voordat begonnen wordt, dient de persoon
Volledig vertrouwd te zijn met de inrichting van de omgeving, inclusief met de plaats van
de benodigdheden en de werking van de kraan. Er dient uit meerdere spullen gekozen te
kunnen worden.
Voordat begonnen wordt dient de therapeut
1. Na te gaan welke fles de persoon van plan is te openen.
2. Na te gaan of de persoon de drank wil testen en indien hij de drank gaat testen of
hij een laagje in het glas schenkt of deze volschenkt voor het testen.
3. Na te gaan of de persoon de kurk gaat terugplaatsen of dat de persoon van plan is
deze weg te gooien.
4. Na te gaan of de persoon van plan is een anti-druppelschenktuit of beluchter te gaan
gebruiken voor het inschenken van de drank.

5. Er zeker van te zijn dat de persoon begrijpt dat hij de geopende fles bij de drankjes
serveert.
Speciale regels
1. Scoor de persoon niet lager indien hij wel of niet aan de kruk ruikt.
2. Scoor de persoon niet lager indien de persoon andere geschikte glazen of
kurkentrekkers gebruikt dan de persoon aan gaf te zullen gaan gebruiken.
Benodigdheden
 Fles met drank, afgesloten met een kurk
 Kurkentrekker
 Glazen
 Spons, doek of keukenpapier
 Vuilnisbak
 Keuken
 Naar keuze: Anti-druppel schenktuit, beluchter

B3
Titel: Brood en oploskoffie, thee, instant soep of warme chocolademelk – één persoon
(nog niet geijkt)
Essentie van de taak
De persoon dient (a) twee sneden brood met één of twee smeersels en (b) een kop warme
instant drank klaar te maken en (c) het brood en drank in geschikt serviesgoed te serveren.
Specifieke criteria
1. Het brood dient een broodje, heel stokbrood of een heel of half brood zijn en het
brood mag niet voorgesneden zijn.
2. Het ongesneden brood dient te zijn verpakt in een broodzak (papier of plastic) of
ingepakt in papier.
3. Indien een broodje of stokbrood wordt gebruikt dient deze tijdens de observatie
horizontaal in twee helften te worden gesneden. Bij het gebruik van een stokbrood
dient deze verticaal te worden doorgesneden om er één portie van te maken om
vervolgens horizontaal te worden doorgesneden om er twee helften van te maken.
Van een heel brood, indien gebruikt, dienen twee sneetjes te worden gesneden.
4. De persoon dient het water of de melk voor de warme drank te verwarmen.
5. Indien melk wordt gebruikt, dient deze uit te koelkast gepakt te worden.
Keuzemogelijkheden
1. Een geschikte broodsoort is een ongesneden wit, bruin, rogge of een ander soort
broodje (bijv. kaiser, pistolet, bagel), een heel stokbrood, of een wit, bruin, rogge of
ander soort heel of half ongesneden brood.
2. Geschikte smeersels zijn boter, jam, pindakaas, hazelnootpasta, Nutella®,
leverpastei, roomkaas of een ander zacht smeersel.
3. Geschikte dranken zijn oploskoffie gezet van heet water of warme melk, thee met
theezakjes of oplosthee, warme chocolademelk met water of melk, warme
aanmaaklimonade of instantsoep.
4. Indien er water gebruikt wordt, kan dit verwarmd worden in een waterkoker, op het
fornuis of in de magnetron.
5. Indien melk gebruikt wordt kan deze verwarmd worden in een pannetje op het
fornuis of in de magnetron.
6. De persoon mag indien gewenst, melk, warme of koude melk, melkpoeder en/of
zoetstof serveren in of bij de koffie of thee, mits geschikt serviesgoed (kommetje,
schenkkan of pakje) wordt gebruikt.
Opruimen
De persoon dient niet gebruikte spullen in geschikte verpakkingen op hun oorspronkelijke
plaats terug te zetten, vuil keukengerei in of naast de gootsteen te zetten, kruimels en
vlekken op te vegen en afval in de vuilnisbak te doen.
Voordat begonnen wordt dient de persoon
Volledig vertrouwd te zijn met de inrichting van de omgeving, inclusief met de plaats van
de benodigdheden, de werking van de benodigde elektrische apparaten en de kraan. Er
dient uit meerdere spullen gekozen te kunnen worden.
Voordat begonnen wordt dient de therapeut
1. Na te gaan welk soort brood en smeersel(s) de persoon gaat gebruiken.

2. Na te gaan welk soort warme instant drank hij klaar gaat maken en of hij suiker,
melk of melkpoeder gaat toevoegen bij de koffie of thee (indien dit de drank van
keuze is).
3. Er zeker van te zijn dat elke nieuwe, niet-geopende verpakking (bijv. kartonnen
melkpak, fles, broodzak) geopend en weer gesloten is door de persoon of de
therapeut.

Speciale regels
1. Voor deze taak is het serveren van het brood op een servet of keukenpapier
toegestaan.
2. Omdat de persoon de bereidingswijze kan kennen, wordt de persoon niet lager
gescoord op het niet lezen van de aanwijzingen op de verpakking van de te
bereiden drank.
3. Scoor de persoon niet lager indien de persoon ander, geschikt serviesgoed gebruikt
dan de persoon aangaf te zullen gaan gebruiken.
Benodigdheden
● Ongesneden broodjes, bagels, stokbroden en/of hele of halve ongesneden broden in
een afgesloten broodzak of papier
● Smeersels (bijv. boter, jam, pindakaas, hazelnootpasta, Nutella®, leverpastei,
roomkaas)
● Oploskoffie, thee, warme chocolademelk, aanmaaklimonade of instantsoep.
● Keuken
● Naar keuze: zoetstof, koffiemelk, melkpoeder

B4

Titel: Brood en een drankje – één persoon (nog niet geijkt)
Essentie van de taak
De persoon dient (a) twee sneetjes brood met een of twee smeersels klaar te maken en (b)
een glas of kop van een klaargemaakte drank in te schenken en (c) het brood met het
drankje in geschikt serviesgoed te serveren.
Specifieke criteria
1. Het brood dient een broodje, heel stokbrood of een heel of half brood zijn en het
brood mag niet voorgesneden zijn.
2. Het ongesneden brood dient te zijn verpakt in een broodzak (papier of plastic) of
ingepakt in papier.
3. Indien een broodje of stokbrood wordt gebruikt dient deze tijdens de observatie
horizontaal in twee helften te worden gesneden. Bij het gebruik van een stokbrood
dient deze verticaal te worden doorgesneden om er één portie van te maken om
vervolgens horizontaal te worden doorgesneden om er twee helften van te maken.
Van een heel brood, indien gebruikt, dienen twee sneetjes te worden gesneden.
4. De drank dient in een geschikte verpakking te zitten (thermos)flessen, blikken,
kartonnen verpakkingen of schenkkannen)
5. De drankverpakking moet ongeveer 1 tot 1,5 liter vloeistof bevatten.
Keuzemogelijkheden
1. Een geschikte broodsoort is een ongesneden wit, bruin, rogge of een ander soort
broodje (bijv. kaiser, pistolet, bagel), een heel stokbrood, of een wit, bruin, rogge of
ander soort heel of half ongesneden brood.
2. Geschikte smeersels zijn boter, jam, pindakaas, hazelnootpasta, Nutella®,
leverpastei, roomkaas of een ander zacht smeersel.
3. Geschikte dranken zijn sap, melk, zwarte koffie of thee, ijsthee of water.
4. De persoon mag een éénkops koffieapparaat (bijv. Nespresso, Senseo) gebruiken
waarin cups of koffiepads moeten worden gedaan. Indien hiervoor wordt gekozen,
dient de persoon het apparaat te vullen met water.
5. De persoon mag indien gewenst, melk, warme of koude melk, melkpoeder en/of
zoetstof serveren in of bij de koffie of thee, mits geschikt serviesgoed (kommetje,
schenkkan of pakje) wordt gebruikt.
Opruimen
De persoon dient niet gebruikte spullen in geschikte verpakkingen op hun oorspronkelijke
plaats terug te zetten, vuil keukengerei in of naast de gootsteen te zetten, kruimels en
vlekken op te vegen en afval in de vuilnisbak te doen. Wanneer een eenkopsapparaat wordt
gebruikt, hoeft dit na gebruik niet leeg gemaakt te worden of te worden uitgezet.
Voordat begonnen wordt dient de persoon
Volledig vertrouwd te zijn met de inrichting van de omgeving, inclusief met de plaats van
de benodigdheden, de werking van de benodigde elektrische apparaten en de kraan. Er
dient uit meerdere spullen gekozen te kunnen worden.
Voordat begonnen wordt dient de therapeut
1. Na te gaan welk soort brood en smeersel(s) de persoon gaat gebruiken.

2. Na te gaan welk soort drank hij klaar gaat serveren en of hij suiker, melk of
melkpoeder gaat toevoegen bij de koffie of thee (indien dit de drank van keuze is).
3. Er zeker van te zijn dat elke nieuwe, niet-geopende verpakking (bijv. kartonnen
melkpak, fles, broodzak) geopend en weer gesloten is door de persoon of de
therapeut.
4. Er zeker van te zijn dat elke nieuwe, niet-geopende verpakking (bijv. broodzak,
fles, pot, drankverpakking) geopend en weer gesloten is door de persoon of de
therapeut.
5. Er zeker van te zijn dat dranken zoals koffie, thee of aanmaaklimonade op
voorhand zijn klaargemaakt en zijn opgeborgen in een geschikte verpakking. Indien
een éénkops koffieapparaat wordt gebruikt, dient men er zeker van te zijn dat er
geen water of koffiecups in het apparaat zitten.
Speciale regels
1. Voor deze taak is het serveren van het brood op een servet of keukenpapier
toegestaan.
2. Scoor de persoon niet lager indien de persoon ander, geschikt serviesgoed gebruikt
dan de persoon aangaf te zullen gaan gebruiken.
Benodigdheden
● Ongesneden broodjes, bagels, stokbroden en/of hele of halve ongesneden broden in
een afgesloten broodzak of papier
● Smeersels (bijv. boter, jam, pindakaas, hazelnootpasta, Nutella®, leverpastei,
roomkaas)
● Klaargemaakte drankjes (bijv. sap, melk, zwarte koffie of thee, ijsthee of water)
● Keuken
● Naar keuze: éénkops koffieapparaat; koffiecups; zoetstof, koffiemelk, melkpoeder

B5
Titel: Brood en koffie of thee – één persoon (nog niet geijkt)
Essentie van de taak
De persoon dient (a) twee sneetjes brood met één of twee smeersels klaar te maken en (b)
koffie of thee te zetten en (c) en het brood met de koffie of thee in geschikt serviesgoed te
serveren.
Specifieke criteria
1. Het brood dient een broodje, heel stokbrood of een heel of half brood zijn en mag
niet vooraf gesneden zijn.
2. Het ongesneden brood dient te zijn verpakt in een broodzak (papier of plastic) of
ingepakt in papier.
1. Indien een broodje of stokbrood wordt gebruikt dient deze tijdens de observatie
horizontaal in twee helften te worden gesneden. Bij het gebruik van een stokbrood
dient deze verticaal te worden doorgesneden om er één portie van te maken om
vervolgens horizontaal te worden doorgesneden om er twee helften van te maken.
Van een heel brood, indien gebruikt, dienen twee sneetjes te worden gesneden.
Keuzemogelijkheden
1. Geschikte broodsoorten zijn een ongesneden wit, bruin, rogge of een ander soort
broodje (bijv. kaiser, pistolet, bagel), een heel stokbrood, of een wit, bruin, rogge of
ander soort heel of half ongesneden brood.
2. Geschikte smeersels zijn boter, jam, pindakaas, hazelnootpasta, Nutella®,
leverpastei, roomkaas of een ander zacht smeersel.
3. Geschikte dranken zijn koffie gezet met een koffiezetapparaat, met de hand gezette
koffie of thee gezet met een theepot met theezakjes of losse thee.
4. Voor het zetten van koffie kan gebruik worden gemaakt van een koffiezetapparaat
of cafetière. Het gebruik van een senseo-apparaat is geen acceptabel alternatief.
5. Indien er water gebruikt wordt, kan dit verwarmd worden in een waterkoker, op het
fornuis of in de magnetron.
6. De persoon mag, indien gewenst, melk, warme of koude melk, melkpoeder en/of
zoetstof serveren in of bij de koffie of thee, mits geschikt serviesgoed (kommetje,
schenkkan of pakje) wordt gebruikt.
Opruimen
De persoon dient niet gebruikte spullen in geschikte verpakkingen op hun oorspronkelijke
plaats terug te zetten, vuil keukengerei in of naast de gootsteen te zetten, kruimels en
vlekken op te vegen en afval in de vuilnisbak te doen. Het uitzetten van het
koffiezetapparaat en het leegmaken van de koffiefilter is niet vereist.
Voordat begonnen wordt dient de persoon
Volledig vertrouwd te zijn met de inrichting van de omgeving, inclusief met de plaats van
de benodigdheden, de werking van de benodigde elektrische apparaten en de kraan. Er
dient uit meerdere spullen gekozen te kunnen worden.
Voordat begonnen wordt dient de therapeut
1. Na te gaan welk soort brood en smeersel(s) de persoon gaat gebruiken.
2. Na te gaan welk soort koffie of thee de persoon gaat zetten en of hij melk, room of
zoetstof hij de koffie of thee gaat serveren.

3. Na te gaan, bij gebruik van een koffiezetapparaat, of de persoon voor het serveren
het koffiezetapparaat uitschakelt. Indien de persoon aangeeft voor het serveren het
koffiezetapparaat uit te schakelen, wordt het uitschakelen meegenomen bij
opruimen.
4. Indien de persoon van plan is warme melk te gebruiken, dient deze voor de taak
begint te worden verwarmd.
5. Er zeker van te zijn dat elke nieuwe, niet-geopende verpakking (bijv. broodzak,
pot, koffiemelk) geopend en weer gesloten is door de persoon of de therapeut.
6. Er zeker van te zijn dat koffiebonen gemalen zijn en bewaard worden in een
geschikte verpakking.
Speciale regels
1. Voor deze taak is het serveren van het brood op een servet of keukenpapier
toegestaan.
2. Scoor de persoon niet lager indien de persoon ander, geschikt serviesgoed gebruikt
dan de persoon aangaf te zullen gaan gebruiken.
Benodigdheden
● Ongesneden broodjes, bagels, stokbroden en/of een hele of half ongesneden brood
in een afgesloten broodzak of papier
● Smeersels (bijv. boter, jam, pindakaas, hazelnootpasta, Nutella®, leverpastei,
roomkaas)
● Koffie (gemalen) of thee (losse thee of theezakjes)
● Keuken
● Naar keuze: zoetstof, koffiemelk, melkpoeder

B6
Titel: Brood en espressiekoffie – één persoon (nog niet geijkt)
Essentie van de taak
De persoon dient (a) twee boterhammen met één of twee smeersels te beleggen, (b) een
kop espresso koffie te zetten op het fornuis en (c) de boterhammen en koffie in geschikt
serviesgoed te serveren.
Specifieke criteria
1. Het brood (bijv. broodjes, stokbrood, heel of half brood) mag niet vooraf gesneden
zijn.The
2. Het ongesneden brood dient in een dichte broodzak of broodtrommel te zitten of
gewikkeld in papier.
3. Indien een broodje of stokbrood wordt gebruikt dient deze tijdens de observatie
horizontaal in twee helften te worden gesneden. Bij het gebruik van een stokbrood
dient deze verticaal te worden doorgesneden om er één portie van te maken om
vervolgens horizontaal te worden doorgesneden om er twee helften van te maken.
Van een heel brood, indien gebruikt, dienen twee sneetjes te worden gesneden.
4. Een espresso apparaat voor op het fornuis (bijv. caffettiera, macchinetta) moet
worden gebruikt om de espresso mee te zetten. Het gebruik van een koffie/espresso
apparaat zoals een Nespresso of een Senseo is geen acceptabel alternatief.
Keuzemogelijkheden
1.
2.
3.

Geschikte broodsoorten zijn een heel ongesneden wit, bruin of volkorenbrood een
broodje (bijv. Kaiserbrood, klein baguette, bagel), stokbrood.
Geschikte smeersels zijn boter, jam, pindakaas, Speculoos, Nutella, leverpastei,
smeerkaas of een andere zachte smeersel.
De persoon mag indien gewenst, suiker en/of warme of koude melk, melkpoeder in of
bij de espresso of koffie serveren in geschikte verpakking (bijv. kom, schenkkan,
melkkarton).

Opruimen
De persoon dient niet gebruikte spullen in geschikte verpakkingen op hun oorspronkelijke
plaats terug te zetten, vuil keukengerei in of naast de gootsteen te zetten, kruimels en
vlekker op te vegen en afval in de vuilnisbak te doen.
Voordat begonnenwordt dient de therapeut
Volledig vertrouwd te zijn met de inrichting van de omgeving, inclusief met de plaats van
de benodigdheden, de werking van de benodigde elektrische apparaten en de kraan. Er
dient uit meerdere spullen gekozen te kunnen worden.
Voordat begonnen wordt dient de therapeut
1. Na te gaan welk soort brood en welke smeersel(s) de persoon gaat gebruiken.
2. Na te gaan of de persoon suiker, melk of melkpoeder gaat toevoegen en/of gaat
serveren bij de espresso of koffie.
3. Indien de persoon van plan is warme melk te gebruiken, dient deze voor de taak begint
te worden verwarmd.
4. Er zeker van te zijn dat nieuwe, niet geopende verpakkingen (bijv. jampot,
broodzakken, koffiemelk) geopend en weer gesloten zijn door de persoon of de
therapeut.

5. Er zeker van te zijn dat koffiebonen gemalen zijn en bewaard worden in een geschikte
verpakking.
Speciale regels
1. Voor deze taak is het serveren van het brood op een servet of keukenpapier
toegestaan.
2. Scoor niet lager indien de persoon ander geschikt serviesgoed gebruikt dan de
persoon aangaf te zullen gaan gebruiken.
Benodigdheden
 Ongesneden broodjes, bagels, baguettes en/of een heel of half ongesneden brood in
een zak of gewikkeld in papier
 Smeersels (bijv. boter, jam, pindakaas, Speculoos, Nutella, leverpastei, smeerkaas)
 Espresso koffie (gemalen)
 Espresso apparaat voor op hittebron (caffettiera, macchinetta)
 Keuken
 Naar keuze: zoetstof, koffiemelk, melkpoeder

F14
Titel: Dubbele boterhammen met vlees of kaas en groente – twee personen (nog niet
geijkt)
Essentie van de taak
De persoon dient (a) een broodje of stokbrood door te snijden of vier sneetjes van een
ongesneden brood, (b) twee boterhammen te beleggen met het vlees en/of kaas met één of
twee voorgesneden groenten en één of twee smeersels, en (c) de boterhammen op een bord
te serveren of deze in te pakken om later op te kunnen eten.
Specifieke criteria
1. Elke boterham dient te worden gemaakt van twee sneden brood.
2. Het brood mag een broodje, stokbrood of een heel of half brood zijn en mag niet
vooraf gesneden zijn.
3. Het ongesneden brood dient verpakt te zijn in een dichte broodzak (plastic of
papier) of opgerold in papier.
4. Het ongesneden vlees dient een plastic, papieren of natuurlijk “vel” (omhulsel) te
hebben dat verwijderd dient te worden (bijv. worst, salami, chorizo) met een
doorsnede van maximaal 8 cm. Als het vel eetbaar is moet deze toch verwijderd
worden. Het gebruik van ongesneden vlees zonder het verwijderen van een
omhulsel is niet toegestaan.
5. Het ongesneden vlees en/of kaas een de voorgesneden groente(n) dienen verpakt te
zijn in plastic (zak of trommel) of in vetvrij papier.
6. De boterham doorsnijden is naar keuze.
7. Indien een broodje of stokbrood wordt gebruikt dient deze tijdens de observatie
horizontaal in twee helften te worden gesneden. Bij het gebruik van een stokbrood
dient deze verticaal te worden doorgesneden om er twee porties van te maken om
vervolgens horizontaal te worden doorgesneden om er vier helften van te maken.
Van een heel brood, indien gebruikt, dienen vier sneetjes te worden gesneden.
8. Het brood voor de boterham mag niet worden geroosterd.
9. Het klaarmaken van een enkele boterham is niet toegestaan.
Keuzemogelijkheden
1. Geschikte broodsoorten zijn een heel ongesneden wit, bruin of volkorenbrood een
broodje (bijv. Kaiserbrood, pistolet, bagel), stokbrood.
2. Geschikt vlees zijn elk soort worst met een vel die verwijderd dient te worden en
met een doorsnede van maximaal 8 cm.
3. Het blok kaas kan elk soort kaas zijn dat kan worden gesneden (bijv. harde cheddar,
Goudse kaas, Edammer)
4. Geschikte groenten zijn sla of witlof, voorgesneden ui, tomaat, avacado of
komkommer. Voorgesneden zoetzuur uit een pot is ook geschikt.
5. Geschikte smeersels zijn boter, margarine, mayonaise of mosterd. Het gebruik van
olijfolie of sladressing i.p.v. een smeersel is ook toegestaan.
6. Zout en/of peper toevogen is naar keuze.
7. Indien de persoon de boterhammen inpakt, kan hiervoor gebruik gemaakt worden
van plastic (zak of trommel), aluminiumfolie of vetvrij papier. De boterhammen

kunnen apart of bij elkaar verpakt worden. Het opbergen van de boterhammen in
een plastic bak met deksel is een geschikt alternatief.
Opruimen
De persoon dient niet gebruikte spullen in geschikte verpakkingen op hun oorspronkelijke
plaats terug te zetten, vuil keukengerei in of naast de gootsteen te zetten, vlekken en
kruimels op te vegen en afval in de vuilnisbak te doen.
Voordat begonnen wordt dient de persoon
Volledig vertrouwd te zijn met de inrichting van de omgeving, inclusief met de plaats van
de benodigdheden en de werking van de kraan. Er dient uit meerdere spullen gekozen te
kunnen worden.
Voordat begonnen wordt dient de therapeut
1. Na te gaan welk soort brood, vlees en/of kaas, groenten en smeersels de persoon
gaat gebruiken per boterham.
2. Na te gaan of de persoon de boterhammen gaat serveren op een bord of deze in gaat
pakken om later op te kunnen eten.
3. Er zeker van te zijn dat nieuwe, niet geopende verpakkingen geopend en weer
gesloten zijn door de persoon of therapeut (bijv. broodzakken, kaasverpakkingen,
potten).
4. Er zeker van te zijn dat de groenten voorgesneden en indien nodig weer verpakt
zijn door de persoon of de therapeut.
5. Indien de persoon van plan is de boterhammen in te pakken, na te gaan wat voor
soort verpakkingsmateriaal de persoon normaal gesproken gebruikt (deze
informatie is nodig opdat alle benodigdheden aanwezig zijn).
Speciale regels
1. Scoor de persoon niet lager indien hij de boterham wel of niet doorsnijdt.
2. Scoor de persoon niet lager indien hij een ander, geschikt bord,
verpakkingsmateriaal of opbergdoos gebruikt dan hij vooraf aangaf te zullen
gebruiken.
3. Scoor de persoon niet lager indien hij wel of niet zout of peper toevoegt.
Benodigdheden
 Ongesneden vlees met vel (bijv. worst, slami, chorizo) met een doorsnede van
maximaal 8 cm
 Blok kaas
 Ongesneden brood (bijv. heel bruin of wit, broodje, Kaiserbroodje, stokbrood) in
een zak of in papier gewikkeld
 Sla of witlof, voorgesneden groenten (bijv. ui, tomaat, avocado, komkommer)
 Smeersels (bijv. boter, margarine, mayonaise, mosterd)
 Inpakmateriaal voor de boterhammen (bijv. plastic zak, broodtrommel,
aluminiumfolie, vetvrij papier)
 Keuken
 Naar keuze: voorgesneden zoetzuur, olijfolie, sladadressing, zout, peper,
opbergdoos

G4
Titel: Koekjes geheel zelf bereid (nog niet geijkt)
Essentie van de taak
De persoon dient (a) zelfbereid koekjesdeeg te maken (bijv. zonder het gebruik van
voorbereid mengsel van ingrediënten); (b) koekjes te bakken op een bakplaat; en (c) de
gebruikte schalen en keukengerei af te wassen en op te ruimen.
Specifieke criteria
1. Geschikte ingrediënten voor het koekjesdeeg zijn droge ingrediënten (bijv.
bloem, suiker, bakpoeder), bakboter (bijv. boter, margarine, olie),
vloeistoffen, eieren, en smaakmakers (bijv. vanille-extract, specerijen).
2. Het gebruik van een koekmix of voorbereid koekjesdeeg is niet toegestaan.
3. De persoon dient ongeveer 3 dozijn (36) koekjes te bakken.
4. De persoon dient de bakplaat/platen uit de oven te halen, van de bakplaat te
halen en op een geschikte ondergrond af te laten koelen.
5. Het gebruik van een magnetron of toaster oven is niet toegestaan.
6. De persoon dient af te wassen, af te drogen en de gebruikte schalen en
keukengerei op te ruimen, het gebruik van een vaatwasser is niet
toegestaan.
7. De persoon hoeft de bakplaat/platen en de silicone bakmat, indien gebruikt,
niet af te wassen.
Keuzemogelijkheden
1. Indien gewenst, mag de persoon keuze-ingrediënten (Bijv. chocoladestukjes,
noten, gedroogd fruit) die vooraf gesneden of gehakt zijn toevoegen aan het
deeg.
2. De persoon mag een elektrische mixer, handmixer of een garde gebruiken
om de ingrediënten te gebruiken.
3. De persoon kan, indien gewenst, iets op de bakplaat doen om plakken te
voorkomen (Bijv. bakspray, bloem, bakpapier, bakmat)
Opruimen
De persoon dient de oven uit te zetten na het bakken van de koekjes, de bakplaat weg te
zetten om af te koelen, niet gebruikte spullen in geschikte verpakkingen op hun
oorspronkelijke plaats terug te zetten, de gebruikte theedoek op te hangen, de afgedroogde
spullen terug te zetten op de oorspronkelijke plaats, het geknoeide op te ruimen en afval in
de vuilnisbak te doen.
Voordat begonnen wordt dient de persoon
Volledig vertrouwd te zijn met de inrichting van de omgeving, inclusief met de plaats van
de benodigdheden, de werking van de benodigde elektrische apparaten en de kraan. Er
dient uit meerdere spullen gekozen te kunnen worden.
Voordat begonnen wordt dient de therapeut
1. Na te gaan wat voor soort koekjes de persoon van plan is te gaan maken, welke
ingrediënten hij of zij wil gebruiken en indien gebruikt welke ingrediënten naar
keuze er aan het deeg toegevoegd gaan worden.

2. Na te gaan of de persoon zelfgemaakt meel wilt gebruiken (bijv. amandelmeel,
havermoutmeel), deze van te voren gemaakt en opgeborgen is in een geschikte
doos of bus door de persoon of therapeut.
4. Er zeker van te zijn dat elke nieuwe, niet eerder geopende verpakking (bijv. meel
verpakkingen, potten) geopend en weer gesloten is door de persoon of therapeut.
5. Na te gaan of de persoon van plan is om iets op de bakplaat te doen om
vastplakken te voorkomen.
6. Na te gaan op wat voor ondergrond de persoon de koekjes wilt laten afkoelen
(Deze informatie is nodig om er zeker van te zijn dat alle spullen aanwezig zijn).
7. Na te gaan waar de persoon de bakplaat/platen plaatst om af te koelen (Deze
informatie is nodig om er zeker van te zijn dat alle spullen aanwezig zijn).
8. Na te gaan wat voor soort mixer of garde, mengkom, bakplaat, afwasmiddel,
afwasborstels de persoon van plan is te gebruiken (Deze informatie is nodig om er
zeker van te zijn dat alle spullen aanwezig zijn).
Speciale regels
1. Omdat de persoon de bakinstructies kan kennen, wordt de persoon niet lager
gescoord wanneer hij de instructies op het pak of recept niet leest.
2. Scoor de persoon niet lager indien hij de ingrediënten uit de ‘losse hand’ afmeet
(bijv. zonder gebruik te maken van een maatbeker of maatlepel).
3. Scoor de persoon niet op of hij wel of niet het type mixer, lepel, kommen of
bakmat gebruikt welke hij aangaf te zullen gaan gebruiken.
4. Scoor de persoon niet lager indien de persoon ander geschikt afwasgerei gebruikt
dan afgesproken.
5. Scoor de persoon niet lager indien hij een andere methode gebruikt om te
voorkomen dat de koekjes blijven plakken dan welke hij aangaf te zullen
gebruiken. Scoor het vastplakken van koekjes onder Kiezen en Doelgericht zijn.
6. Scoor het niet wegzetten van keukengerei onder Doelgericht zijn.
7. Scoor het wegzetten van keukengerei op andere plaatsen dan waar het gewoonlijk
bewaard wordt onder Opruimen.
2. Omdat sommige mensen eerst al het keukengerei afwassen alvorens het af te
drogen en anderen tussendoor afdrogen, wordt de persoon niet gescoord op
wanneer het keukengerei afgedroogd wordt.
Benodigdheden
 Droge ingrediënten (bijv. meel, suiker, bakpoeder)
 Vloeistoffen (bijv. water, melk)
 Bakboter (bijv. boter, margarine, olie)
 Eieren
 Smaakmakers (bijv. vanille extract, specerijen)
 Bakplaat/platen
 Keuken
 Naar keuze: keuze-ingrediënten (chocoladestukjes, noten, gedroogd fruit),
elektrische mixer, hand mixer, bakspray, bakpapier, siliconen bakmat, koelrek,
recept

I25
Titel: Type platbrood – één tot drie personen (nog niet geijkt)
Essentie van de taak
De persoon dient (a) platbrood te maken (bijv. chapati, naanbrood, roti pannenkoek,
tortilla’s) en (b) de platte broden op een bord te serveren of deze in te pakken om later op
te kunnen eten.
Specifieke criteria
1. Het platte brood dient gebakken te worden in een koekenpan, skillet of een chapati
pan op het fornuis.
2. Het deeg moet bereid worden met meel, een vloeistof en één tot drie extra
ingrediënten.
3. De persoon dient het deeg te kneden.
4. De persoon dient het deeg in kleinere porties te delen en deze per portie plat te
maken.
5. De persoon dient precies genoeg deeg te maken voor het van tevoren bepaalde
aantal platte broden.
Keuzemogelijkheden
1. Alle soorten droge meel zijn geschikt (bijv. tarwemeel, kikkererwtenmeel,
amandelmeel, chapati-meel, maisbloem).
2. Alle soorten vloeistoffen zijn geschikt (bijv. water, melk, amandelmelk).
3. De persoon mag, indien gewenst, één tot drie extra ingrediënten aan het deeg
toevoegen. Hieronder vallen bakvetten (bijv. boter, ghee, margarine, plantaardige
olie), droge ingrediënten (bijv. zout, suiker, bakpoeder, specerijen) en ingrediënten
als yoghurt en honing.
4. De persoon mag het deeg 15 minuten of minder laten “rusten”. Deeg dat langer
meer tijd nodig heeft om te rusten is geen acceptabel alternatief.
5. Het direct plaatsen van het platgemaakte deeg op een kookbron is geen acceptabel
alternatief.
6. Het gebruik van elektrische chapatimaker/pizzamaker is geen acceptabel
alternatief.
7. Indien de persoon de platbroden inpakt, kan hiervoor gebruik gemaakt worden van
plastic (zak of trommel), aluminiumfolie of vetvrij papier. De boterhammen kunnen
apart of bij elkaar verpakt worden. Het opbergen van de platbroden in een plastic
bak met deksel is een geschikt alternatief.
Opruimen
De persoon dient niet gebruikte spullen in geschikte verpakkingen op hun oorspronkelijke
plaats terug te zetten, vuil keukengerei in of naast de gootsteen te zetten, vlekken en
kruimels op te vegen en afval in de vuilnisbak te doen.
Voordat begonnen wordt dient de persoon
Volledig vertrouwd te zijn met de inrichting van de omgeving, inclusief met de plaats van
de benodigdheden en de werking van de kraan. Er dient uit meerdere spullen gekozen te
kunnen worden.

Voordat begonnen wordt dient de persoon
1. Na te gaan welk soort meel, vloeistoffen en extra ingrediënten de persoon voor het
deeg gaat gebruiken.
2. Na te gaan of de persoon platte broden voor één, twee of drie personen gaat maken
en hoeveel stukken platte broden de persoon gaat maken per persoon.
3. Na te gaan wat voor keukengerei de persoon gewend is te gebruiken om het deeg
plat te maken ( bijv. deegroller, tortillapers) en het platte broden om te draaien in de
koekenpan (bijv. spatel, tang). Deze informatie is nodig opdat alle benodigdheden
aanwezig zijn.
4. Na te gaan of de persoon de platte broden gaat serveren op een bord of deze in gaat
pakken om later op te kunnen eten.
5. Er zeker van te zijn dat de persoon begrijpt dat hij de hoeveelheid deeg dient te
maken die precies genoeg is voor het aantal te maken platte broden.
6. Er zeker van te zijn dat elke nieuwe, niet geopende verpakking (bijv. potten,
bloemverpakking) geopend en weer gesloten is door de persoon of therapeut.
Speciale regels
1. Omdat de persoon de bakinstructies kan kennen, wordt de persoon niet lager
gescoord wanneer hij de instructies op het pak niet leest.
2. Scoor de persoon niet lager indien de persoon de ingrediënten uit ‘de losse
hand’afmeet.
3. Niet al het deeg gebruiken en/of het niet maken van het benodigde aantal platbrood
wordt gescoord onder Doelgericht zijn.
4. Scoor de persoon niet lager indien de persoon ander geschikt serviesgoed gebruikt
dan hij aangaf te zullen gebruiken.
Benodigdheden
 Meel (bijv. bloem, amandelmeel, boekweitmeel)
 Vloeistoffen (bijv. water, melk)
 Droge ingrediënten (bijv. zout, suiker, bakpoeder, specerijen)
 Bakboters (bijv. boter, ghee, margarine, plantaardige olie)
 Keukengerei om het deeg plat te maken (bijv. deegroller, tortillapers)
 Keuken
 Naar keuze: honing, yoghurt, recept

J13
Titel: Stofzuigen met behulp van een rechtopstaande, draadloze stofzuiger, geen
meubilair verplaatsen (nog niet geijkt)
Essentie van de taak
De persoon dient een vloer met of zonder vloerbedekking te stofzuigen totdat er geen
zichtbaar vuil meer ligt.
Specifieke criteria
1. Van de persoon wordt niet verwacht dat hij meubilair verplaatst, maar dient er
omheen te zuigen.
2. Indien er een klein kleedje op de vloer ligt, dient dit kleedje schoongemaakt te
worden door het uit te kloppen of door het te stofzuigen.
Keuzemogelijkheden
1. Geschikte stofzuigers zijn elk type rechtopstaand, snoerloos model.
2. Geschikte vloeren om te stofzuigen zijn kale vloeren of vloeren met
vloerbedekking zoals in een woonkamer, eetkamer, slaapkamer of kantoor.
Opruimen
De persoon dient de stofzuiger met eventuele hulpstukken terug te zetten op zijn
oorspronkelijke plaats en al het verplaatste meubilair terug te zetten op zijn oorspronkelijke
plaats.
Voordat begonnen wordt dient de persoon
Volledig vertrouwd te zijn met de inrichting van de omgeving, inclusief met de plaats van
de benodigdheden en de werking van de benodigde elektrische apparaten. Er dient uit
meerdere spullen gekozen te kunnen worden.
Voordat begonnen wordt dient de therapeut
1. Na te gaan welke snoerloze stofzuiger de persoon van plan is om te gebruiken en
het gebied dat de persoon van plan is om te stofzuigen.
2. Er zeker van te zijn dat de snoerloze stofzuiger volledig is opgeladen.
3. Er zeker van te zijn dat de stofzak of het stofreservoir leeg gemaakt is (indien
nodig).
Speciale regels
1. Het gebruik van een kleine handstofzuiger (kruimeldief) is niet toegestaan.
2. Het gebruik van een niet oplaadbare rolveger is niet toegestaan.
3. Het gebruik van een rechtopstaand stofzuigermodel of een model met stofreservoir,
die moet worden ingestoken in het stopcontact, is niet toegestaan.
4. Indien de persoon van plan is om meubilair te verplaatsen, wordt de persoon
gescoord op taak J14.
Benodigdheden
● Een volledig opgeladen, snoerloze rechtopstaande stofzuiger
● Vloer met of zonder vloerbedekking
● Stopcontact
● Naar keuze: klein vloerkleedje

J14
Titel: Stofzuigen met behulp van een rechtopstaande, draadloze stofzuiger,
lichtgewicht meubilair verplaatsen (nog niet geijkt)
Essentie van de taak
De persoon dient een vloer met of zonder vloerbedekking te stofzuigen (inclusief het
verplaatsen van lichtgewicht meubilair) totdat er geen zichtbaar vuil meer ligt.
Specifieke criteria
1. De persoon dient lichtgewicht meubilair te verplaatsen om de vloer eronder te
stofzuigen.
2. Indien er een klein kleedje op de vloer ligt, dient dit kleedje schoongemaakt te
worden door het uit te kloppen of door het te stofzuigen.
Keuzemogelijkheden
3. Geschikte stofzuigers zijn elk type rechtopstaand, snoerloos model.
4. Geschikte vloeren om te stofzuigen zijn kale vloeren of vloeren met
vloerbedekking zoals in een woonkamer, eetkamer, slaapkamer of kantoor.
5. Geschikt meubilair om te verplaatsen zijn lichtgewicht stoelen, salontafels en
prullenbakken.
Opruimen
De persoon dient de stofzuiger met eventuele hulpstukken terug te zetten op zijn
oorspronkelijke plaats en al het verplaatste meubilair terug te zetten op zijn oorspronkelijke
plaats.
Voordat begonnen wordt dient de persoon
Volledig vertrouwd te zijn met de inrichting van de omgeving, inclusief met de plaats van
de benodigdheden en de werking van de benodigde elektrische apparaten. Er dient uit
meerdere spullen gekozen te kunnen worden.
Voordat begonnen wordt dient de therapeut
4. Na te gaan welke snoerloze stofzuiger de persoon van plan is om te gebruiken en
het gebied dat de persoon van plan is om te stofzuigen.
5. Er zeker van te zijn dat de snoerloze stofzuiger volledig is opgeladen.
6. Er zeker van te zijn dat de stofzak of het stofreservoir leeg gemaakt is (indien
nodig).
Speciale regels
5. Het gebruik van een kleine handstofzuiger (kruimeldief) is niet toegestaan.
6. Het gebruik van een niet oplaadbare rolveger is niet toegestaan.
7. Het gebruik van een rechtopstaand stofzuigermodel of een model met stofreservoir,
die moet worden ingestoken in het stopcontact, is niet toegestaan.
8. Indien de persoon niet van plan is om meubilair te verplaatsen, wordt de persoon
gescoord op taak J13.
Benodigdheden
● Een volledig opgeladen, snoerloze rechtopstaande stofzuiger
● Vloer met of zonder vloerbedekking
● Lichtgewicht meubilair (bijv. stoelen, salontafels, prullenbakken)

● Stopcontact
● Naar keuze: klein vloerkleedje

P18
Titel: Wassen ter voorbereiding op het gebed (woedoe: Islamitische rituele wassing)
(nog niet geijkt)
Essentie van de taak
De persoon dient zich te wassen ter voorbereiding op het gebed (woedoe: Islamitische
rituele wassing)
Specifieke criteria
1. De persoon dient zijn schoenen uit te trekken.
2. De persoon dient zijn uitgetrokken schoenen en vooraf afgesproken andere items
(bijv. hoofddeksels, sokken) op een geschikte plaats neer te leggen.
3. De persoon dient de volgende lichaamsdelen in de genoemde volgorde te wassen:
handen, mond, neus, gezicht, onderarmen, hoofd, oren en voeten. Indien de persoon
een baard heeft, dient deze tijdens het wassen van het gezicht ook te worden
gewassen.
4. De persoon dient de woedoe binnen uit te voeren (bijv. thuis, in het ziekenhuis, in
een moskee)
Keuzemogelijkheden
1. Geschikte schoenen zijn instappers, sandalen of schoenen die dichtgemaakt zijn,
bijvoorbeeld met klittenband, gespen of veters.
2. Het uittrekken van sokken is naar keuze.
3. Het afdoen van hoofddeksels is naar keuze.
4. Het afdoen van sieraden (bijv. horloge, ring) is naar keuze.
5. Het vullen van een kom of waskom met water om te gebruiken tijdens het wassen
is naar keuze.
6. De persoon mag zich wassen bij iedere soort waterbron (bijv. gootsteen, kraan,
wastafel) of mag een reeds gevulde fles of kom gebruiken.
7. Het afdrogen van de lichaamsdelen na het wassen is naar keuze.
Opruimen
De persoon dient alle materialen (bijv. waskom, handdoek) op te bergen op geschikte
plaatsen, vlekken op te vegen en afval (bijv. keukenpapier om af te drogen) in de
vuilnisbak te doen.
Voordat begonnen wordt dient de persoon
Volledig vertrouwd te zijn met de inrichting van de omgeving, inclusief met de plaats van
de benodigdheden en de werking van de kraan. Er dient uit meerdere spullen gekozen te
kunnen worden.
Voordat begonnen wordt dient de therapeut
1. Na de gaan hoe vaak de persoon zijn handen, neus, gezicht, onderarmen, hoofd,
oren en voeten wil gaan wassen.
2. Na te gaan of de persoon van plan is sokken uit te trekken en/of hoofddeksels af te
doen.
3. Na te gaan waar de persoon de uitgetrokken schoenen en eventuele andere vooraf
afgesproken items (bijv. sokken, hoofddeksels) neer wil leggen.

4. Na te gaan welke spullen (bijv. waskom, handdoek, keukenpapier) de persoon
gewend is om te gebruiken bij het wassen. (Deze informatie is alleen nodig om er
zeker van te zijn dat alle spullen aanwezig zijn)
Speciale regels
1. Scoor de persoon niet op het beginnen met bidden voor of na het wassen.
2. Scoor de persoon niet op het wel of niet afdrogen van lichaamsdelen na het wassen.
3. Scoor de persoon niet op het wel of niet afdoen van sieraden (bijv. horloge, ring)
tijdens de taakuitvoer.
4. Scoor het wassen van de lichaamsdelen in de vooraf afgesproken volgorde en het
vooraf aantal afgesproken keren onder de vaardigheid Doelgericht Zijn.
Benodigdheden
 Waterbron (bijv. gootsteen, kraan) of reeds gevulde verpakking water (fles,
wastafel)
 Schoenen of instappers
 Handdoek (stoffen of papieren)
 Naar keuze: waskom, wastafel, keukenpapier, prullenbak

P19
Titel: Een jas aantrekken met rits of knopen (nog niet geijkt)
Essentie van de taak
De persoon dient een jas aan te trekken die wordt gesloten met een rits of knopen.
Specifieke criteria
1. De persoon dient de jas te halen uit een meest nabijgelegen kast, garderobe,
kledingrek of haakje aan de muur.
2. De jas dient over kleding te worden aangetrokken die normaal gesproken buiten
gedragen wordt (dus niet over een pyjama of ziekenhuiskleding).
3. De persoon dient de rits of de knopen dicht te maken.
4. Indien de jas knopen heeft, dienen er minimaal drie knopen te zijn. De persoon
hoeft de bovenste knoop niet dicht te maken.
Keuzemogelijkheden
1. De persoon mag een jas met een rits of met knopen aantrekken.
Opruimen
Opruimen wordt niet gescoord.
Voordat begonnen wordt dient de persoon
1. Volledig vertrouwd te zijn met de inrichting van de omgeving, inclusief met de
plaats van de benodigdheden. Er dient uit meerdere kledingstukken gekozen te
kunnen worden in de kledingkast (bijv. extra jassen of andere kleding die in de kast
of aan het haakje aan de muur hangt).
2. Kleding te dragen die hij buiten normalerwijze onder een jas zou dragen.
Voordat begonnen wordt dient de therapeut
Na te gaan welke jas hij of zij gaat aantrekken.
Speciale regels
1. Indien de jas zowel een rits als drukknopen of knopen en drukknopen heeft, scoor
je de persoon niet op het sluiten van de drukknopen.
2. Het omhoog trekken van de mouw over de arm wordt gescoord onder de
motorische vaardigheid Bewegen.
3. Organiseren wordt gescoord op hoe goed de persoon de jas ruimtelijk schikt om
deze aan te trekken.
4. Ervoor zorgen dat de mouwen van het shirt of de blouse die onder de jas gedragen
wordt niet langs de arm omhoog gestroopt wordt en daardoor kreukt, wordt
gescoord onder de procesvaardigheid Opmerken/Reageren.
Benodigdheden
● Een jas met een rits of knopen
● Verschillende andere kledingstukken
● Bed, tafel, commode of stoel
● Kast, garderobe, kledingrek of haakje aan de muur.

Q6
Titel: Grasmaaien met een elektrische grasmaaier, geen tuinmeubilair verplaatsen (nog niet
geijkt)
Essentie van de taak
De persoon dient (a) een elektrische grasmaaier te gebruiken om gras te maaien op een
vooraf aangewezen stuk gras, totdat al het gras gemaaid is en (b) de grasresten bij elkaar te
harken.
Specifieke criteria
1. De persoon dient een elektrische grasmaaier te gebruiken. Het gebruik van een
handgrasmaaier, een snoerloze grasmaaier of een op brandstof is niet toegestaan.
2. De grasmaaier moet een uitneembare opvangbak hebben.
3. Van de persoon wordt niet verwacht dat hij tuinmeubilair verplaatst, maar hij dient er
omheen te maaien.
4. De grasmaaier en ander benodigd tuingereedschap (bijv. hark, bezem, plastic zakken)
moeten zijn opgeborgen in een shuur of garage of een vergelijkbare opbergplaats.
5. De persoon dient een gebied van 33 m2 to 55 m2 te maaien. De geschikte grootte om te
maaien is ongeveer 5 m x 7 m tot 7 m x 8 m.
6. Van de persoon wordt niet verwacht dat hij een grasschaar of grastrimmer gebruikt om
de kanten mee te trimmen of om een bezem en/of stoffer en blik te gebruiken om
grassprietjes van het terras/pad op te ruimen.

Keuzemogelijkheden
1. De persoon mag een verlengsnoer gebruiken.
2. De grasresten uit de opvangbak mogen los in de vuilnisbak of compostbak
gedaan worden.
Opruimen
De persoon dient de grasmaaier, opvangbak, indien gebruikt het verlengsnoer, terug te
zetten op de oorspronkelijke plaatsen en de grasresten in een vuilnisbak of compostbak te
doen.
Voordat begonnen wordt dient de persoon
Volledig vertrouwd te zijn met de inrichting van de omgeving, inclusief met de plaats van
de benodigdheden en de werking van de benodigde elektrische apparaten. Er dient uit
meerdere voorwerpen gekozen te kunnen worden.
Voordat begonnen wordt dient de therapeut
1. Na te gaan hoe groot het gebied is dat gemaaid wordt en waar de persoon de
grasresten wil weggooien.
2. Na te gaan of de persoon van plan is een verlengsnoer te gebruiken of een

bezem of stoffer en blik te gaan gebruiken om gevallen grasresten op te
ruimen. Noot. Deze informatie wordt verzameld zodat de ergotherapeut er
zeker van kan zijn dat alle benodigde gereedschappen en materialen
beschikbaar zijn.
3. Er zeker van te zijn dat de opvangbak leeg gemaakt is en weer bevestigd aan
de grasmaaier door de persoon of de therapeut.
Speciale regels
1. Scoor de persoon niet lager op het wel of niet heen en terug maaien,
afwisselend parralelle lijnen.
2. Indien de persoon van plan is tuinmeubilair te verplaatsen, scoor de persoon
dan op taak Q-7.
Benodigdheden


Elektrische grasmaaier met uitneembare opvangbak



Terrein met gras (33m2 to 55 m2)



Stopcontact



Schuur of garage



Vuilnisbak of compostbak



Naar keuze: verlengsnoer

Q7
Titel: Grasmaaien met een elektrische grasmaaier, lichtgewicht tuinmeubilair
verplaatsen
Essentie van de taak
De persoon dient (a) een elektrische grasmaaier te gebruiken om gras te maaien op een
vooraf aangewezen stuk gras (inclusief het verplaatsen van lichtgewicht tuinmeubilair),
totdat al het gras gemaaid is en (b) de grasresten bij elkaar te harken.
Specifieke criteria
1. De persoon dient een elektrische grasmaaier te gebruiken. Het gebruik van een
handgrasmaaier, een snoerloze grasmaaier of een op brandstof is niet
toegestaan.
2. De grasmaaier moet een uitneembare opvangbak hebben.
3. Van de persoon wordt niet verwacht dat hij tuinmeubilair verplaatst, maar hij
dient er omheen te maaien.
4. De grasmaaier en ander benodigd tuingereedschap (bv. Hark, bezem, plastic
zakken) moeten zijn opgeborgen in een shuur of garage of een vergelijkbare
opbergplaats
5. De persoon dient een gebied van 33 m2 to 55 m2 te maaien. De geschikte
grootte om te maaien is ongeveer 5 m x 7 m tot 7 m x 8 m.
6. Van de persoon wordt niet verwacht dat hij een grasschaar of grastrimmer
gebruikt om de kanten mee te trimmen of om een bezem en/of stoffer en blik te
gebruiken om grassprietjes van het terras/pad op te ruimen.
Keuzemogelijkheden
1. De persoon mag een verlengsnoer gebruiken.
2. De grasresten uit de opvangbak mogen los in de vuilnisbak of compostbak
gedaan worden.
Opruimen
De persoon dient de grasmaaier, opvangbak, indien gebruikt het verlengsnoer, terug te
zetten op de oorspronkelijke plaatsen en de grasresten in een vuilnisbak of compostbak te
doen.
Voordat begonnen wordt dient de persoon
Volledig vertrouwd te zijn met de inrichting van de omgeving, inclusief met de plaats van
de benodigdheden en de werking van de benodigde elektrische apparaten. Er dient uit
meerdere voorwerpen gekozen te kunnen worden.
Voordat begonnen wordt dient de therapeut

1. Na te gaan hoe groot het gebied is dat gemaaid wordt en waar de persoon de
grasresten wil weggooien.
2. Na te gaan of de persoon van plan is een verlengsnoer te gebruiken of een bezem
of stoffer en blik te gaan gebruiken om gevallen grasresten op te ruimen. Noot.
Deze informatie wordt verzameld zodat de therapeut er zeker van kan zijn dat
alle benodigde gereedschappen en materialen beschikbaar zijn.
3. Er zeker van te zijn dat de opvangbak leeg gemaakt is en weer bevestigd aan de
grasmaaier door de persoon of de therapeut.
Speciale regels
1. Scoor de persoon niet lager op het wel of niet heen en terug maaien,
afwisselend parallelle lijnen.
2. Indien de persoon niet van plan is tuinmeubilair te verplaatsen, scoor de
persoon dan op taak Q-6.
Benodigdheden


Elektrische grasmaaier met uitneembare opvangbak



Terrein met gras (33m2 to 55 m2)



Stopcontact



Schuur of garage




Vuilnisbak of compostbak
Naar keuze: verlengsnoer

R2
Titel: Kant-en klaar voedsel kopen bij een levensmiddelenbedrijf (‘food court’)(nog
niet geijkt)
Essentie van de taak
De persoon dient (a) minstens 20 meter te lopen naar een vooraf afgesproken
afhaalrestaurant (mag in een ruimte zijn met meerdere restaurantjes), (b) twee etenswaren
te kopen, (c) geschikt bestek te kiezen, (d) de etenswaren op een dienblad mee te nemen en
(e) de etenswaren te serveren aan een tafel.
Specifieke criteria
1. Deze taak bevat ook, het naar de balie gaan van het afgesproken afhaalrestaurant
om te gaan bestellen.
2. De persoon dient de etenswaren te bestellen bij een persoon aan de balie van het
restaurant, een restaurant waar het eten zelf gepakt kan worden is geen acceptabel
alternatief.
3. De persoon dient het geschikte bestek te kiezen bij de bestelde etenswaren.
4. De etenswaren en het bestek moeten worden gedragen op een dienblad en dienen
direct te worden geserveerd aan een tafel.
5. De etenswaren mogen niet in een (papieren) zak worden gedaan of worden
ingepakt in een geschikte verpakking om mee te nemen.
6. Het kopen van etenswaren die kunnen worden meegenomen (take-away) naar een
andere locatie (bijv. naar huis) is geen acceptabel alternatief.
7. De persoon dient te betalen voor de etenswaren.
Keuzemogelijkheden
1. De persoon mag twee etenswaren kiezen om te kopen waaronder een hoofdgerecht,
voorgerecht, bijgerecht, drankje of nagerecht.
2. Het drankje mag worden geserveerd in een fles, glas of mok door de verkoper, of
de persoon mag het drankje zelf halen in een nabijgelegen koelkast of
drankenautomaat.
3. Geschikt bestek is een lepel, vork, mes, en/of eetstokjes.
4. Indien gewenst mag de persoon ook rietjes, servetten of kleine verpakkingen zout,
peper of sausjes kiezen.
5. De etenswaren mogen worden gekocht bij een ‘food court’ in een winkelcentrum,
een fast food restaurant, een koffiezaak, een ‘food truck’ of een restaurant waar je
aan de balie besteld en het eten meteen mee krijgt, mits er zitplekken zijn voor
klanten en er dienbladen zijn om de etenswaren te dragen.
6. De persoon mag betalen met contant geld, cheque, betaalkaart, cadeaukaart of een
app op de mobiele telefoon.
Opruimen
Na het betalen van de etenswaren dient de persoon het wisselgeld, chequeboekje of
betaalkaart op een veilige plaats op te bergen (bijv. in de portemonnee, in de zak, tas of
rugzak). Na het serveren van de etenswaren en het bestek dient de persoon het dienblad
terug te zetten op een geschikte plek. Daarnaast dient de persoon ook kruimels en vlekken
op te vegen en afval in de vuilnisbak te doen.
Voordat begonnen wordt dient de persoon

Volledig vertrouwd te zijn met de algemene opbouw van de eetgelegenheid, inclusief met
de plaats van de benodigdheden.
Voordat begonnen wordt dient de therapeut
1. Na te gaan welke etenswaren de persoon wil gaan kopen.
2. Na te gaan waar de persoon het dienblad wil zetten na het serveren van de
etenswaren en het bestek. Noot. Deze informatie wordt meegenomen bij het scoren
van de vaardigheid Opruimen; scoor opruimen van het dienblad op de afgesproken
plek onder Doelgericht Zijn.
3. Na te gaan of de persoon van plan is om rietjes, servetten of kleine verpakkingen
zout, peper of sausjes kiezen. Noot. Deze informatie dient bekend te zijn zodat de
therapeut er zeker van kan zijn dat alle spullen aanwezig zijn.
4. Na te gaan op welke manier betaald wordt.
Speciale regels
1. Scoor de persoon niet op het eten of drinken van de gekochte etenswaren.
2. Scoor de persoon niet op of hij voor het kopen van de etenswaren een zitplek kiest
of reserveert.
Benodigdheden
● Geld, chequeboekje, bankkaart, mobiele telefoon
● Portemonnee, portefeuille, tas of rugzak
● een ‘food court’ in een winkelcentrum, een fast food restaurant, een koffiezaak, een
‘food truck’ of een restaurant waar je aan de balie besteld en het eten meteen mee
krijgt, mits er zitplekken zijn voor klanten en er dienbladen zijn om de etenswaren
te dragen.

