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

 
 

Lucky Bamboo 
 

 
 
Hierboven is een etiket van de Design Bamboo, of Lucky Bamboo, afgebeeld. 
Deze bamboe wordt de laatste jaren veel verwerkt in bloemstukken en 
boeketten. Na een tijdje vormt dit snijmateriaal wortels. De stek kan dan worden 
opgepot en verder als kamerplant behandeld worden. In het Verre Oosten 
gelooft men dat de Lucky Bamboo geluk brengt. Daarom wordt hij cadeau 
gegeven aan iemand.  
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1p 1 Eigenlijk is Lucky Bamboo een verkeerde naam voor dit snijmateriaal. Het is 
namelijk geen bamboesoort maar een Dracaena. 
Op welke foto staat de Dracaena marginata afgebeeld? 
 

    
A  B  C  D  

 
1p 2 De Lucky Bamboo is een lang houdbaar snijmateriaal. 

Welke van de onderstaande snijbloemen is, onder normale omstandigheden,  
het langste houdbaar? 
A de Lathyrus odoratus 
B de Rosa cultivars 
C de Tulipa cultivars 
D de Chrysanthemum (Indicum Groep) 
 

1p 3 Op de achterkant van het etiket staat een aantal tips. Deze gaan over de ideale 
standplaats en temperatuur van de plant. De ideale temperatuur voor de  
Lucky Bamboo ligt tussen de 15 - 25 °C. 
Wat is het gevolg voor een plant wanneer ze langere tijd in een ruimte onder  
de vereiste minimumtemperatuur blijft? 
A De plant groeit maximaal. 
B De plant groeit niet meer. 
C De plant groeit optimaal. 
D De plant groeit sneller. 
 

2p 4 De temperatuur is een belangrijke groeifactor bij planten. 
 Noem nog twee factoren die de groei van planten beïnvloeden. 

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

1p 5 In het Verre Oosten staat de Lucky Bamboo symbool voor geluk. 
Bij welke van de onderstaande planten vormen de bladeren het symbool voor 
geluk? 
A bij de Asplenium australasicum 
B bij de Ficus benjamina 
C bij de Fatsia japonica 
D bij de Oxalis deppei 
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1p 6 Op veel labels bij bloemen en planten staat tegenwoordig de tekst: ‘Bestemd 
voor decoratie niet voor consumptie’. 

 Leg uit wat hiermee wordt bedoeld. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Klei 
 
Hieronder zijn aronskelken afgebeeld, die zijn gestoken in hompjes ongebakken 
klei. Om de bloemen van water te voorzien zijn er steekbuisjes in de klei 
verwerkt. 
 

 
 

1p 7 De klei wordt hier gebruikt als steekmateriaal, om de bloemen op hun plek te 
houden. 

 Noem nog twee steekmaterialen. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 8 Op de hompjes klei zijn vingerafdrukken nagelaten. 
Bij welke vormgevingstechniek zijn ook vingerafdrukken te zien? 
A bij boetseren 
B bij draaien 
C bij gieten 
D bij persen 
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1p 9 De steekbuisjes in de klei zorgen ervoor dat de aronskelken water krijgen. 
Welke snijbloem wordt in een plastic steekbuisje op de veiling aangevoerd? 
A het kangeroepootje 
B de lakanthurium 
C de lisianthus 
D de tulp 
 

2p 10 Eén eigenschap van klei is, dat het hard wordt tijdens het bakken. 
 Schrijf nog twee eigenschappen van klei op.  

 Kies uit: oxideren, sinteren, verglazen en vertinnen. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 11 Vul in het onderstaand schema achter elk aardewerktype de juiste 
baktemperatuur in. Kies uit 800 °C, 1000 °C, 1200 °C, 1300 °C. 
 

type baktemperatuur

aardewerk °C

biscuit °C

porselein °C

steengoed °C

 
 



 700017-1-648o 6 lees verder ►►►

Snijbloemen 
 

1p 12 Hieronder is een snijbloem afgebeeld. 
 

 
 
Welke snijbloem is dit? 
A de Ammi majus 
B de Bouvardia cultivars 
C de Campanula glomerata 
D de Tanacetum parthenium 
 

1p 13 De snijbloem op afbeelding 1 ziet er anders uit dan de snijbloem op 
afbeelding 2. 
 

  
afbeelding 1 afbeelding 2 

 
Wat kan de oorzaak zijn van de afwijking op afbeelding 2? 
A De bloemen zijn niet opgetrokken op water met snijbloemvoeding. 
B De bloemen zijn niet rechtop vervoerd. 
C De bloemen hebben in een ruimte met een te hoge luchtvochtigheid 

gestaan.  
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1p 14 Hieronder is een dwarsdoorsnede van een stengel afgebeeld.  
 

 
 
Welk gereedschap moet worden gebruikt om een stukje gedroogde steel te 
verwijderen? 
A een rozenkrabber 
B een draadschaar 
C een mes 
D een lintschaar 
 

2p 15 Heeft een in steekschuim gestoken snijbloem meer of minder moeite met water 
opnemen dan een snijbloem die staat in een vaas met water?  
Omcirkel het juiste antwoord en motiveer dit antwoord. 
 
Meer / minder moeite, omdat ............................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 16 Seizoensgebonden snijbloemen kenmerken de tijd van het jaar. 
Welke snijbloem bloeit in de lente? 
A de Aster (Novi-Belgii Groep) 
B de Callistephus chinensis 
C de Dahlia cultivars 
D de Muscari armeniacum 
 
 



 700017-1-648o 8 lees verder ►►►

Zonnebloemen 
 

 
 

1p 17 De bloemenprijzen op de veiling zijn afhankelijk van twee factoren. 
 Welke zijn deze factoren? 

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

2p 18 Bloemist A, B en C kopen allemaal hun bloemen op de veiling voor de klok. 
Bloemist A heeft een speciaalzaak, bloemist B een volkszaak en bloemist C een 
marktkraam. 
De partij zonnebloemen die de bloemisten A, B en C vandaag ingekocht hebben 
voor € 0,25 per stuk, verkopen zij allemaal voor een andere prijs.  

 Bereken de verkoopprijs voor één en vijf zonnebloemen voor bloemist  
 A, B en C. Vul in het schema onder elke bloemist de juiste verkoopprijs in. 

(Berekende verkoopprijzen per zonnebloem afronden op twee cijfers achter 
de komma). 

 
 bloemist A bloemist B bloemist C

inkoopprijs € 0,25 € 0,25 € 0,25 

opslagpercentage 250% 150% 100% 

verkoopprijs per zonnebloem    

verkoopprijs per vijf zonnebloemen    

 
1p 19 Bloemist A, B en C hanteren allemaal een ander opslagpercentage. 

 Leg uit waarom. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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1p 20 Tot welke plantengroep behoren zonnebloemen? 
A tot de bolgewassen 
B tot de éénjarige planten 
C tot de heesters 
D tot de tweejarige planten 
 

1p 21 Zonnebloemen hebben ruwbehaarde stelen. 
 Schrijf de wetenschappelijke naam op van een andere snijbloem met een 

behaarde steel. 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 22 Hieronder is een boeket afgebeeld waarin onder andere de bloembodem van 
een zonnebloem is verwerkt. 
 

 
 
Welke bindtechniek is toegepast in dit boeket? 
A draadtechniek 
B korenschooftechniek 
C paralleltechniek 
D spiraalvormige techniek 
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1p 23 Hieronder is een houten schaal afgebeeld waarin, in steekschuim gestoken, 
zonnebloemen zijn verwerkt. 
 

 
 
Ondergronden van hout zijn meestal niet waterdicht. 

 Op welke manier kan voorkomen worden dat er water uit de houten schaal 
sijpelt? 

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

www.bonsaiforum.nl 
 
Een liefhebber van bonsai vraagt om info via een internetsite. 
 
 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Wat is de meest ideale NPK-verhouding 
voor mijn bonsai? 
 
Jan 
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Hij krijgt de volgende info als antwoord: 
 
Hallo Jan,  
 
Betreffende de juiste NPK-verhouding. Onze club verkoopt een eigen vloeibare 
samenstelling en die doet het goed.  
Mestgiften: 1 maal per week of om de 2 weken, dit is afhankelijk van het weer.  
 
Lente 8-8-6  
Zomer 5-10-15  
Najaar 0-10-10  
 
Een variatie van mest bij iedere watergift (in kleine hoeveelheden en opgelost) 
zou de boom krachtig maken. 
 
Christian 
 
 

2p 24 Wat betekenen de afkortingen N, P en K voluit? 
 
N= ........................................................................................................................ 
 
P= ........................................................................................................................ 
 
K= ........................................................................................................................ 
 

1p 25 Wat geven de cijfers aan, die achter lente, zomer en najaar staan? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 26 Voor de fotosynthese heeft een plant naast bladgroenkorrels en licht, nog twee 
andere stoffen nodig. 

 Welke zijn die twee andere stoffen? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Ergernis 
 
Hieronder staat een stukje van een artikel uit een krant over het aankoopgedrag 
van consumenten. 
 
Groeten mag, maar daarna moet het winkelpersoneel de klant ook met rust 
laten. Op de traditionele openingszin ‘Kan ik u helpen?’ zit winkelend Nederland 
al helemaal niet te wachten. Ook al te veel hulpvaardigheid wordt niet op prijs 
gesteld. 
Genegeerd worden is het andere uiterste. De ongeïnteresseerde, verveeld 
kijkende en kauwgum kauwende verkoopster doet het ook niet goed. Meer dan 
de helft van de ondervraagden vindt dat ze tenminste gegroet moeten worden 
als ze een winkel binnenstappen. 
 
 

1p 27 Uit het artikel blijkt dat klanten graag gegroet willen worden. 
 Noem een reden, waarom het belangrijk is om klanten te begroeten. 

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

1p 28 Waar zijn ongeïnteresseerd en verveeld kijken voorbeelden van? 
A van mondelinge communicatie 
B van non-verbale communicatie 
C van schriftelijke communicatie 
D van verbale communicatie 
 

2p 29 Een verkoopgesprek is in te delen in verschillende fasen. 
 Zet de verschillende fasen in de juiste volgorde vanaf binnenkomst van de 

klant. Kies uit: adviseren, afsluiten, begroeten, koopdoel achterhalen. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 30 Om klanten goed te kunnen helpen, heeft een verkoper vakkennis nodig.  
Een manier om alle kneepjes van het vak te leren, is een opleiding volgen. 

 Noem nog twee manieren om de vakkennis te vergroten. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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1p 31 Klanten kunnen ingedeeld worden in verschillende typen. Afhankelijk van het 
type klant worden de verschillende fasen in het verkoopgesprek aangepast. 

 Leg uit wat het verschil is tussen een verkoopgesprek met een gehaaste 
klant en een verkoopgesprek met een twijfelende klant. 

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

1p 32 Leg uit wat verstaan wordt onder een neen-verkoop. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 33 Een klant heeft een boeket uitgezocht. De verkoopster adviseert om daar een 
bijpassende vaas bij te kopen. De klant vindt dit een goed idee. 
Hoe wordt de verkoop van de bijpassende vaas in vaktermen genoemd? 
A bijverkoop 
B duoverkoop 
C oververkoop 
D toeverkoop 
 

1p 34 Niet alleen bloemen, maar ook de inrichting van een bloemenzaak en de 
verpakking van producten zijn trendgevoelig. 

 Noem twee punten waarmee een bloemist rekening moet houden bij het 
kiezen van verpakkingsmateriaal.  

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

2p 35 In de bloemenwinkel wordt bij het inpakken gebruik gemaakt van cellofaan en 
papier. 

 Geef met een kruisje aan of de beweringen juist of onjuist zijn. 
 
bewering juist onjuist 
Ongekleurd papier is milieuvriendelijker dan gekleurd 
papier.   

Cellofaan beschermt een boeket beter tegen de 
vrieskou dan papier.   
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2p 36 Bloemisten hebben vaak een eigen kaartje van hun winkel waarop het logo, de 
naam en het adres vermeld staan en waarop de klant iets kan invullen. 

 Noem één voordeel voor de bloemist en één voordeel voor de klant voor het 
gebruik van zo’n kaartje. 

 
Voordeel bloemist................................................................................................. 
 
Voordeel klant ..................................................................................................... 
 
 

Perkplanten 
 
In het voorjaar worden er veel perk- en kuipplanten verkocht. 
 

 
 

1p 37 De ageratum en petunia zijn voorbeelden van eenjarige perkplanten. 
 Noem een eigenschap van eenjarige planten. 

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

1p 38 Kuipplanten kunnen meestal niet tegen stevige nachtvorst. Als het gaat vriezen, 
moeten de planten naar binnen worden gehaald, zodat ze op een vorstvrije plek 
kunnen overwinteren. 
Welke plant is een kuipplant? 
A Ageratum houstonianum 
B Brugmansia cultivars 
C Lobularia maritima 
D Tagetes (Patula Groep) 
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1p 39 Perk- en kuipplanten mogen vanaf de ijsheiligen naar buiten. De kans op 
nachtvorst is na deze dagen klein. 
In welke maand vallen deze dagen? 
A in maart 
B in april 
C in mei 
D in juni 
 

1p 40 Wanneer perk- en kuipplanten te veel water krijgen, gaan ze rotten. Dit kan 
voorkomen worden door een drainagelaag onderin een pot aan te brengen. 
Welk materiaal is geschikt als drainagelaag? 
A cement 
B grind 
C potgrond 
D beton 
 

1p 41 Een klant wil een plantenbak kopen voor haar terras. Zij heeft al een mooie 
plantenbak uitgezocht en zaaibegonia’s en lobelia’s om erin te zetten. Ze wil er 
nog een andere plantensoort bijzetten.  
Welke plant kan de verkoper het beste adviseren? 
A de Adiantum raddianum ‘Fragrans’ 
B de Mammillaria zeilmanniana 
C de Phalaenopsis cultivars 
D de Salvia splendens 
 
 

Droogbloemen 
 
Vroeger werden in de bloemenwinkel veel bloemstukken van droogbloemen 
gemaakt. Tegenwoordig worden droogbloemen nog af en toe verwerkt. 
 

2p 42 Bloemen kunnen op verschillende manieren gedroogd worden. 
 Noem twee manieren. 

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

2p 43 Noem drie snijbloemen die gedroogd kunnen worden. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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1p 44 Onder welk BTW-tarief vallen droogbloemen? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 45 Een bloemenwinkel heeft vaak een hoge luchtvochtigheid. Dit is niet goed voor 
droogbloemen. 

 Wat is het grootste nadeel van een hoge luchtvochtigheid voor 
droogbloemen? 

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

1p 46 Bij het verwerken van droogbloemen wordt vaak een lijmpistool gebruikt. 
 Met welk veiligheidsaspect moet rekening worden gehouden bij het gebruik 

van een lijmpistool? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Bruiloft 
 

1p 47 Op de onderstaande afbeelding is een gebouw met een klassieke versiering te 
zien. Deze versiering wordt al eeuwen gemaakt. 
 

 
 
Wat is de naam van deze versiering? 
A biedermeier 
B guirlande 
C krans 
D obelisk 
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1p 48 Voor het maken van een autoversiering wordt vaak een steekschuimhouder 
gebruikt. 
 

 
 

 Leg uit hoe deze steekschuimhouder bevestigd wordt op de auto. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 49 Als ondergrond voor een bruidsboeket wordt soms een bridy gebruikt. 
 Noem één nadeel van een bridy ten opzichte van een draadgebonden 

bruidsboeket. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 50 Corsages die gereed zijn voor aflevering naar de klant kunnen ingespoten 
worden met Clear-life. 
Waarvoor zorgt Clear-life?  
A dat de bloemen niet afgeven op kleding 
B dat de geur van de bloemen niet verloren gaat 
C dat de kleur van de bloemen vermindert 
D dat de houdbaarheid van de bloemen verlengd wordt 
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Symbolische chrysanten 
 
Hieronder is een symbolisch gebaar afgebeeld. Nabestaanden van 
oorlogsslachtoffers krijgen tijdens een herdenkingsdienst in Tokio chrysanten 
overhandigd. 
 

 
 
 

2p 51 De chrysant is voor de Japanners een heilige bloem. Het is een nationaal 
symbool. In Nederland hebben veel plantaardige materialen ook een 
symbolische betekenis. 

 Vul in het schema één symbolische betekenis per plantaardig materiaal in. 
 

plantaardig materiaal symbolische betekenis 

roos  

passiebloem  

laurier  

 
1p 52 Ook kleuren hebben een symbolische betekenis. 

Wat is de symbolische betekenis van de kleur groen? 
A haat 
B hoop 
C liefde 
D rouw 
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1p 53 Hieronder is een krans met veel symboliek afgebeeld. 
 

 
 

 Hoe wordt dit type krans genoemd? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 54 Hieronder is een krans afgebeeld, waarin Setaria, Rudbeckia en verschillende 
soorten chrysanten verwerkt zijn. 
 

 
 
Op welke ondergrond is ze gemaakt? 
A op een ondergrond van steekschuim 
B op een ondergrond van stro 
C op een ondergrond van piepschuim 
D op een ondergrond van wilgenteen 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 55 Chrysantenplanten vormen bloemknoppen, als ze meer dan twaalf uur per 
etmaal onafgebroken in het donker staan. 
Hoe wordt dit type planten genoemd? 
A dag-neutrale planten 
B korte-dagplanten 
C lange-dagplanten 
 

1p 56 Chrysanten worden vaak vervoerd en verhandeld in dozen. Zie onderstaande 
afbeelding. 
 

 
 

 Noem een reden waarom dit gedaan wordt. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 

einde  700017-1-648o* 


