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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 

VIOOLTJES 

Onderstaand artikel is overgenomen uit een krant. 
 
"Je kunt er soep van koken of salade van maken. Ze zijn geneeskrachtig, werken wellicht 
tegen huiduitslag, hoofdpijn, nervositeit of slapeloosheid. De geur wordt gebruikt in de 
cosmetica-industrie. Astrologen dichten viooltjes magische krachten toe op het gebied  
van de liefde, waardoor  sommige romantici het plantje als 'blauw engeltje' of 
'miniatuurschoonheid' betitelen. Maar de  meeste mensen beschouwen het viooltje vooral 
als het welkome einde van de donkere winterdagen." 
 
Voor veel mensen staat het viooltje symbool voor het begin van het voorjaar. 
Twee andere planten die het voorjaar inluiden, zijn hieronder afgebeeld. 
 

  
afbeelding 1 afbeelding 2 

 
 Zoek de volledige wetenschappelijke namen van deze planten op. 

1 ........................................................................................................................................  

2 ........................................................................................................................................  
 
De geur van het viooltje wordt veel gebruikt in de cosmetica-industrie. 
Welke van de onderstaande snijbloemen geurt niet? 
A Freesia cultivars 
B Lathyrus odoratus 
C Syringa vulgaris 
D Veronica longifolia 
 

1p  1 

1p  2 
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Een bloemist maakt voor een klant een plantenbak die hieronder is afgebeeld. 
 

 
 
De aantallen en prijzen van de gebruikte materialen zijn: 
1 pot   à € 18,00 
1 rozemarijn à €   8,95 
9 viooltjes à €   0,55 
1 zak potgrond    à €   0,50 
 
Het arbeidsloon is al verwerkt in de prijzen van de materialen. 
Wat is de verkoopprijs van deze plantenbak? 
A € 23,45 
B € 28,00 
C € 31,90 
D € 32,40 
 
Onder in de plantenbak legt de bloemist een laagje hydrokorrels. 
Waarvoor zijn deze korrels bedoeld? 
A camoufleren 
B draineren 
C irrigeren 
D isoleren 
 
Boven in de bak komt een gietrand. 

 Wat wordt bedoeld met een gietrand? 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 

1p  3 

1p  4 

1p  5 
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DROOGBLOEMEN 

Bloemen kunnen op verschillende manieren gedroogd worden. 
 Noem twee droogtechnieken. 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 

 Noem twee redenen voor klanten om droogbloemen aan te schaffen. 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 
Hieronder is een schaal afgebeeld, die opgemaakt is met droogbloemen.  
De materialen zijn in grijs droogsteekschuim gestoken. 
 

 
 
Hieronder staan drie beweringen over droogsteekschuim ten opzichte van groen 
steekschuim voor snijbloemen. 

 Geef met een kruisje aan welke bewering juist en welke bewering onjuist is. 
 
bewering juist onjuist
Droogsteekschuim is harder dan steekschuim voor  
snijbloemen. 

  

Droogsteekschuim is goedkoper dan steekschuim voor  
snijbloemen. 

  

Droogsteekschuim neemt meer water op dan steekschuim voor 
snijbloemen. 

  

 
De kaarsen in bovenstaand bloemstuk staan in glaasjes. De glaasjes zijn niet alleen voor 
de sfeer gebruikt. 

 Noem een andere reden, waarom de kaarsen in glaasjes zitten. 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 

2p  6 

2p  7 

2p  8 

1p  9 
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ALLEMAAL BEESTJES 

Een klant komt met een plant terug. Er zitten beestjes in. Deze beestjes veroorzaken 
beschadigde knoppen en groeipunten. 
Hieronder is zo'n beestje afgebeeld. 
 

 
 
Hoe heet dit beestje? 
A bladluis 
B kever 
C spint 
 
Voor een milieuvriendelijke bestrijding van bovenstaand beestje kunnen 
huishoudmiddelen worden gebruikt. 
Welke combinatie van huishoudmiddelen is hiervoor geschikt? 
A slaolie en groene zeep 
B slaolie en spiritus 
C spiritus en groene zeep 
 
In de tuinbouw kunnen het lieveheersbeestje en het gaasvliegje worden ingezet om 
ongedierte te bestrijden.  
Hoe wordt deze manier van bestrijden genoemd? 
A biologisch bestrijden 
B chemisch bestrijden 
C fysiologisch bestrijden 
D moleculair bestrijden 
 
Naast aantasting door dieren zijn er nog meer oorzaken van plantenziekten. 

 Noem twee andere oorzaken van plantenziekten. 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 

1p  10 

1p  11 

1p  12 

2p  13 
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ZOU IK HIER ALSTUBLIEFT IETS MOGEN KOPEN? 

Hieronder staat een artikel uit een krant over de klantvriendelijkheid van winkelpersoneel. 
 
"Goedgemutst ga je de winkel binnen. De verkoper is, met zijn mobieltje, druk 
verwikkeld in een privé-gesprek. Oog voor de klant? Ho maar. In een andere zaak, met 
oorverdovende achtergrondmuziek, hebben de jonge meiden achter de toonbank de 
grootste lol. Ze vinden het knap vervelend dat er iemand binnenloopt, die blijkbaar iets 
wil kopen. Hoe durft die!" 
 
Door hun houding geven deze verkopers aan dat ze eigenlijk geen zin hebben om een 
klant te helpen. 
Hoe wordt deze communicatie zonder praten ook wel genoemd? 
A mondelinge communicatie 
B non-verbale communicatie 
C schriftelijke communicatie 
D verbale communicatie 
 
Een verkoopgesprek houdt onder andere in: de klant begroeten, de koopwens 
achterhalen, adviezen gegeven en het gesprek afronden. Om een klant goed te kunnen 
adviseren, moet de verkoper over de nodige vakkennis beschikken. 

 Noem twee manieren waarop een verkoper vakkennis kan krijgen. 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 
Verderop in het originele artikel uit de krant gaat het over 'klantenbinding'. 

 Wat verstaat men hieronder? 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 
Soms kan een verkoper nog zo zijn best doen en toch lukt het niet om een klant iets te 
verkopen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren, omdat een artikel niet op voorraad is. 
Wanneer een klant de winkel verlaat zonder iets te kopen, omdat een bepaald product 
niet op voorraad is, dan noemt men dit in vaktermen een 
A ja-verkoop. 
B neen-verkoop. 
C niets-verkoop. 
D non-verkoop. 
 

1p  14 

2p  15 

1p  16 

1p  17 
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Bij sommige bloemenwinkels kunnen bloemen en planten in een andere woonplaats of 
zelfs in het buitenland bezorgd worden. De bloemist moet hiervoor aangesloten zijn bij 
een verzendorganisatie. 

 Geef met een kruisje aan bij welke verzendorganisatie(s) de bloemist dan aangesloten 
moet zijn. 

 
organisaties moet aangesloten zijn bij 
Bloemenbureau Holland  

Fleurop interflora  

Euroflorist  

Vereniging Bloemist Winkeliers  
 

EEN NIEUWE WONING VOOR DE PLANT 

De wortels van een plant kunnen uit de pot groeien, zoals te zien is op onderstaande 
afbeelding.  
 

 
 
Deze plant staat in een te kleine pot, daarom moet hij verpot worden. Tijdens het 
verpotten mogen de wortels zo min mogelijk beschadigd worden. 

 Wat is de beste manier om deze plant uit de pot te halen? 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 
Wat is de beste tijd van het jaar om planten te verpotten? 
A lente en zomer 
B winter en lente 
C zomer en winter 
 

1p  18 

1p  19 

1p  20 
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Voordat een roodstenen pot in gebruik wordt genomen, is het beter om deze eerst nat te 
maken. 
Wat is hiervoor de reden? 
A De plant kan er dan beter in gezet worden. 
B De pot is dan koeler en dat is beter voor de wortels. 
C De pot kan dan goed schoongemaakt worden. 
D De pot neemt dan niet direct al het water uit de potgrond op. 
 

PRODUCTEN PRESENTEREN 

Met de presentatie staat of valt de verkoop.  
 

 
 

 Wat is het doel van presenteren? 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 
Wat is een display? 
A een draaischijf 
B een etalage 
C een presenteertafel 
D een prijskaart 
 
Bij het presenteren is het belangrijk dat niet alles door elkaar staat maar soort bij soort. 

 Waarom is dit belangrijk? 

..........................................................................................................................................  
 
Soms worden er glazen vazen gebruikt om bloemen te presenteren. 
Na gebruik moeten deze vazen meteen schoongemaakt worden.  
Waarom moet dat? 
A om kalkaanslag te voorkomen 
B om schimmel te voorkomen 
C om verkleuring te voorkomen 
 

1p  21 

1p  22 

1p  23 

1p  24 

1p  25 
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Ineke gaat een voorjaarsetalage maken met bloeiende bolgewassen, viooltjes en 
primula’s. Zij gebruikt terracotta potjes om de plantjes te presenteren. 
Wat zijn terracotta potjes? 
A potjes van ongeglazuurd aardewerk 
B potjes van mos en gaas 
C potjes van vlechtwerk 
D potjes van wit geglazuurd aardewerk 
 
Een klant vindt de primula’s mooi en besluit ze te kopen. Primula's zijn winterhard.  
Ze kunnen na de bloei in de tuin geplant worden. Ieder jaar komen ze dan weer in bloei.  
Zoek op welke andere kamerplant winterhard is en na de bloei ook blijvend in de tuin 
geplant kan worden. 
A Browallia speciosa 
B Hibiscus rosa-sinensis 
C Hydrangea macrophylla 
D Streptocarpus cultivars 
 
Wat kan de verkoper het beste doen, wanneer een klant twijfelt om iets te kopen? 
A advies en hulp geven 
B het gesprek kort houden 
C niet doorvragen 
D zo snel mogelijk afrekenen 
 

 Wat wordt bedoeld met een vaste klant? 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 

WEL OF NIET EEN KOELCEL 

Hieronder is een anthurium afgebeeld. 
 

 
 

 Waarom horen deze bloemen niet in een koelcel bewaard te worden? 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 

1p  26 

1p  27 

1p  28 

1p  29 

1p  30 
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 Noem een reden waarom een bloemist een koelcel gebruikt. 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 

 Noem een nadeel van een koelcel. 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 

EEN PLANTENBAK VAN CHLOROPHYTUM EN PAPIER 

Deze bijzondere plantenbak is gemaakt van Chlorophytum en papier. 
 

 
 
De volledige Latijnse naam van deze plant is Chlorophytum comosum 'Variegatum'. 
Wat is de Nederlandse naam van deze plant? 
A Afrikaanse lelie 
B graslelie 
C Japanse lelie 
D zuidenwindlelie 
 

1p  31 

1p  32 

1p  33 
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De maker van deze plantenbak heeft zich laten inspireren door de trend 'fusion'. Fusion is 
een mix van allerlei stijlen en culturen. 

 Wat wordt bedoeld met een trend? 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 
Op de plantenbak zijn papiersnippers verwerkt met daarop onder andere de woorden: 
blauw, oranje, geel, en rood. 

 Geef met een kruisje aan of de kleur een warme of koude kleur is. 
 
kleur warm koud 
blauw   

oranje   

geel   

rood   
 
Groen is een secundaire kleur. 

 Uit welke twee primaire kleuren is deze kleur ontstaan? 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 
De Chlorophytum kan vermeerderd worden door het afnemen van de uitlopers. 
Welke van de onderstaande planten wordt op dezelfde manier vermeerderd? 
 

  
A B 
  

 
C D 

 
 

1p  34 

2p  35 

1p  36 

1p  37 
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HULPMIDDELEN 

Hulpmiddelen worden gebruikt om bepaalde werkzaamheden makkelijker te maken.  
Een veel gebruikt hulpmiddel is steekschuim.  

 Noem een belangrijke functie van steekschuim. 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 

 Waarom moet men het steekschuim altijd laten volzuigen met water en niet onder 
water drukken? 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 
Het verwerken van steekschuim in een vaas gaat niet altijd even makkelijk.  

 Noem een ander materiaal dat in de plaats van steekschuim gebruikt kan worden. 

..........................................................................................................................................  
 
Ook draad is een veel gebruikt hulpmiddel. Draad is in verschillende diktes te koop:  
van 0,28 mm tot 1,5 mm. Iedere draad heeft zo zijn eigen gebruik / functie en eigen naam. 

 Zet de juiste naam achter de gegeven draaddikte. 
 

gebruik / functie draaddikte 
in mm naam 

voor zeer kwetsbare bloemen 
(bijvoorbeeld hyacinten), 
corsages 

     0,28  

voor corsages, blaadjes, besjes, 
kleine bloemen 

     0,4  

voor bruidswerk, groter blad, 
bloemen 

     0,6  

voor zware materialen      1,5  

 
 Noem twee functies van het gebruik van bloemendraad. 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 
Naast draad en steekschuim wordt er ook veel gebruikgemaakt van graftakhouders. 
Graftakhouders worden meestal kant-en-klaar ingekocht. Ze kunnen ook zelf gemaakt 
worden met een ijzeren frame waarop een blok steekschuim wordt vastgebonden. 

 Wat is het voordeel van een kant-en-klare ondergrond? 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 

1p  38 

1p  39 

1p  40 

2p  41 

2p  42 

1p  43 
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De firma Oasis brengt verschillende vormen op de markt, die gebruikt worden als 
ondergrond. 
Op de onderstaande foto’s staan drie verschillende ondergronden. 
 

     
 
    ondergrond 1     ondergrond 2   ondergrond 3 
 

 Schrijf van elke ondergrond op, waarvoor deze gebruikt wordt. 

ondergrond 1: ....................................................................................................................  

ondergrond 2: ....................................................................................................................  

ondergrond 3: ....................................................................................................................  
 
Bij veel bloemwerk, bijvoorbeeld een langwerpig bruidsboeket of een uitgewerkte 
corsage, gaan we uit van een geometrische figuur. 

 Welk figuur wordt bedoeld? 

..........................................................................................................................................  
 

1p  44 

1p  45 
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DIVERSE ONDERGRONDEN 

Prinsjesdag. De dames en heren hebben zich weer netjes aangekleed. Ook de hoedjes 
ontbreken niet. Eén exemplaar valt wel heel erg op. 
 

 
 
Dit hoedje is gemaakt van een mand van wilgenteen. 

 Noem nog twee plantaardige materialen waarvan manden gemaakt kunnen worden. 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 
Manden mogen in de winkel niet op een te vochtige maar ook niet op een te warme plaats 
staan. 

 Schrijf voor beide plaatsen de reden op. 

Niet op een te vochtige plaats, want...................................................................................  

..........................................................................................................................................  

Niet op een te warme plaats, want .....................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 
In onderstaand schema staan grondstoffen die als ondergrond gebruikt worden bij het 
maken van verschillende producten. 

 Geef met een kruisje aan welke grondstoffen bij welk eindproduct gebruikt worden.  
 
 eindproducten 
grondstoffen beton glas kristal plastic 
zand, soda en lood     

zand, aardolie, steenkool en stikstof     

zand, cement, kalk, water en puin     

zand, soda en kalksteen     
 

2p  46 

2p  47 

2p  48 
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IJzeren ondergronden reageren op water en gaan roesten. 
Hoe heet dit proces? 
A eroderen 
B ioniseren 
C oxideren 
D verteren 
 
Roest kan schadelijk zijn voor bloemen en planten. 

 Noem een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat ijzeren ondergronden gaan 
roesten. 

..........................................................................................................................................  
 

SPECIALE DAGEN VOOR SPECIAAL BLOEMWERK 

Voor de Nederlandse bloemendetailhandel zijn sommige speciale dagen heel belangrijk. 
 Geef met een kruisje aan welke van de onderstaande speciale dagen voor de 

Nederlandse bloemendetailhandel belangrijk zijn en welke niet. 
 

 wel belangrijk niet belangrijk
Kerst   

Hemelvaart   

Pasen   

Valentijn   

sinterklaas   
 
Vaak wordt er een hart gebruikt om gevoelens uit te drukken. 

 Om wat voor gevoelens gaat het dan? 

..........................................................................................................................................  
 
Bij welke gelegenheid hoort het symbool van een hart het meest? 
A bij een begrafenis 
B bij een bruiloft 
C bij een geboorte 
D bij Valentijnsdag 
 
Soms zijn de bloemen op de veiling plotseling erg duur, terwijl er dan geen speciale 
bloemendag in Nederland is. 

 Noem hiervoor een oorzaak. 

..........................................................................................................................................  
 

 Wat wordt bedoeld met piekdagen in de bloemenwinkel? 

..........................................................................................................................................  
 

1p  49 

1p  50 

2p  51 

1p  52 

1p  53 

1p  54 

1p  55 
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IN DE VORM VAN EEN DRIEHOEK 

Veel bloemstukken hebben de vorm van een driehoek.  
 

 
 
Wat is de vakterm van het bloemstuk dat hierboven is afgebeeld? 
A klassieke schikking 
B lineaire schikking 
C parallelschikking 
D vegetatieve schikking 
 
Het bloemstuk is symmetrisch van vorm. 

 Wat wordt hier bedoeld met het begrip symmetrisch? 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
 
In het bloemstuk zijn lange en ronde bloemvormen verwerkt. 

 Geef met een kruisje aan of de snijbloemen langwerpig, rond of samengesteld van 
vorm zijn. 

 
snijbloemen langwerpig rond samengesteld 
Aconitum napellus    

Campanula glomerata    

Gypsophila paniculata    

Paeonia Lactiflora Groep    

Zinnia elegans    

1p  56 

1p  57 

2p  58 
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In onderstaand bloemstuk zit een centraal punt. 
 

 
 
Waar ligt het centrale punt in dit bloemstuk? 
A nummer 1 
B nummer 2 
C nummer 3 
D nummer 4 
 
 

1p  59 


