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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
PERRY SPORT 
 
Angela werkt bij Perry Sport. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1p  1 Een klant vraagt advies over een topje voor aerobic. 
De klant heeft damesmaat 36. 
Welke maat kan de klant het best passen? 
A L 
B M 
C S 
 

1p  2 De klant koopt het topje. Ze heeft een klantenkaart. Het topje kost € 12,-. 
De klant krijgt € 0,60 korting. 
Hoeveel procent korting krijgt de klant? 
A 4% 
B 5% 
C 6% 
 

1p  3 Als Angela nieuwe artikelen aanvult, maakt ze gebruik van het fifo-systeem. 
Wat wordt met het fifo-systeem bedoeld? 
Ervoor zorgen dat de 
A eerst binnengekomen goederen het eerst worden verkocht. 
B laatst binnengekomen goederen het eerst worden verkocht. 
C laatst binnengekomen goederen verspreid worden tussen de artikelen. 

 
1p  4 Welk document zit altijd bij de goederen die een winkel ontvangt? 

A bestellijst 
B orderbevestiging 
C pakbon 
 

1p  5 Bij Perry Sport zijn sommige artikelen voorzien van een beugelhanger.  
Welk soort artikelen zijn voorzien van een beugelhanger? 
A diefstalgevoelige artikelen 
B grote artikelen 
C kwetsbare artikelen 
 

A 
B 
C 
D

 
A 
B 
C 
D 

X B(2) (3) X 
X 

A 
B 
C 
D 

  (1) 
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1p  6 Een klant komt in de winkel om een joggingbroek te kopen. Angela maakt de klant attent 
op een bijpassende sweater. De klant koopt de joggingbroek én de sweater. 
Hoe wordt deze manier van verkoop genoemd? 
A directe bijverkoop 
B indirecte bijverkoop 
C plaatsvervangende verkoop 
 

1p  7 Bij sportkleding komt 'Total Look' ook voor. 
 Wat wordt bedoeld met 'Total Look'? 

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

 
 

1p  8 De bovenstaande sweater is gemaakt van 60% polyester en 40% viscose.  
Welke eigenschap bezit een sweater van dit materiaal? 
Een sweater van dit materiaal 
A heeft een dure uitstraling. 
B heeft een mooie glans.  
C is makkelijk wasbaar. 

 

 
 

1p  9 Hierboven is een sportsweater afgebeeld. 
Wat is de naam van de mouwinzet van deze sweater 
A aangeknipte mouw 
B kopmouw 
C raglanmouw 
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2p  10 In deze sweater zit ook een onderhoudsetiket. 
 Wat betekenen de twee onderstaande symbolen? 

 

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

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

1p  11 Bij Perry Sport wordt ook badkleding verkocht.  
Hoe wordt het kledingstuk genoemd dat in onderstaande afbeelding over het bikinibroekje 
gedragen wordt?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A minirok 
B pareo 
C stola 
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1p  12 Er is een bestelling T-shirts binnengekomen.  
Angela kijkt op het etiket en ziet onder andere de onderstaande afbeelding. 
 

 
 
Wat betekent deze afbeelding? 
A zuiver katoen 
B zuiver linnen 
C zuiver wol 
 

1p  13 De T-shirts zijn milieubewust geproduceerd.  
Welk keurmerk geeft aan dat het product milieubewust geproduceerd is?  
 

     
 A    B   C 
 

1p  14 Het regent al twee dagen. De chef van Angela vindt dat de regenkleding meer in  
het middelpunt moet staan. 
Wat is hiervoor de beste plek? 
A achter in de winkel 
B bij de ingang 
C bij de kassa 
 
 
V&D 
 

1p  15 Thomas werkt bij V&D.  
Die ochtend komt een bestelling van fleece truien binnen.  
Hoe kunnen de fleece truien het best vervoerd worden?  
A in een rolcontainer 
B op een kledingrek 
C op een pallet 
 

1p  16 Bij de bestelling zit ook een zending button-down overhemden. 
Wat is een button-down overhemd? 
Een overhemd met 
A borstzakken en epauletten. 
B een kraag vastgezet met knopen. 
C korte mouwen met omslag. 
 

2p  17 Thomas pakt de artikelen van de bestelling uit en controleert de artikelen. 
 Schrijf twee zaken op die Thomas moet controleren. 

 
1 ....................................................................................................................................... 
 
2 ....................................................................................................................................... 
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1p  18 Onder welke categorie kledingtextiel valt een fleece trui? 
A accessoires 
B bovenkleding 
C overkleding 
 

1p  19 De klant wil graag weten of de fleece trui in de droogtrommel mag. 
Kijk naar de symbolen op het etiket. 
 

         
 

 Mag de fleece trui in de droogtrommel gedroogd worden?  
Teken het symbool waaraan je dat ziet.  
 
Ja/Nee, de trui mag wel/niet in de droogtrommel. (omcirkel het juiste antwoord) 
 
Teken hier het symbool waaraan je dat ziet. ....................................................................... 
 

1p  20 Van welke grondstof is een fleece trui gemaakt? 
A dierlijke grondstof 
B plantaardige grondstof 
C synthetische grondstof 
 

1p  21 De omzetsnelheid van artikelen in een supermarkt is over het algemeen hoog.  
Hoe is de omzetsnelheid van fleece truien in een warenhuis als V&D, in vergelijking met 
levensmiddelen in een supermarkt? 
A gelijk 
B hoger 
C lager 
 

1p  22 Thomas is 'jongste verkoper' op de afdeling.  
Van wie zal hij opdrachten krijgen? 
A de administrateur 
B de afdelingschef 
C de filiaalhouder 
 

1p  23 In een supermarkt is de winstmarge klein. 
Hoe is de winstmarge bij de kledingafdeling van V&D, in vergelijking met een supermarkt? 
A gelijk 
B groter 
C kleiner 
 

1p  24 V&D verkoopt alle soorten textielproducten.  
Bij welke textielgroep horen broeken? 
A huishoudtextiel 
B kledingtextiel 
C woningtextiel 
 

1p  25 Bij V&D wordt aan klantenbinding gedaan. 
Wat is een vorm van klantenbinding? 
A de klant bij elke € 10,- een stempel geven en korting bij een volle kaart 
B de klant een slagzin af laten maken, zodat de klant een droomreis kan winnen 
C extra koopavonden rond de feestdagen organiseren 
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1p  26 Eens per jaar worden alle artikelen in de winkel en het magazijn geteld. 
Hoe wordt dit genoemd? 
A etaleren 
B inventariseren 
C spiegelen 
 
 
EEN DISCOFEEST 
 
Leila en Brenda zijn uitgenodigd voor een discofeest. Ze zoeken hiervoor aparte kleding 
en gaan naar boetiek Young. 
 

1p  27 Op de draagtassen van boetiek Young staat het onderstaande symbool? 
 

 
 

 Wat betekent dit symbool? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  28 Boetiek Young verliest geld doordat sommige artikelen niet verkocht worden. 
Dit wordt derving genoemd. 
Er is een verschil tussen criminele en niet-criminele derving.  

 Schrijf een vorm van criminele derving op. 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  29 Leila koopt een jeansbroek. De maten van jeansbroeken worden aangegeven in inches. 
In de spijkerbroek die Leila koopt staat de maat 32/34. 

 Wat geeft het getal 34 in de maat aan? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  30 Brenda koopt de onderstaande tas. 
 

 
 
Een handtas is een accessoire.  

 Geef nog een voorbeeld van een accessoire. 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  31 Op het prijskaartje van de handtas staat onderstaande code. 
 

  
 

 Wat is de naam van zo'n soort code? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  32 De inrichting van de winkel is belangrijk voor de verkoop van artikelen. 
Wat is een verkoopsterke plek in de winkel? 
A een schap aan de linkerkant van een looppad 
B een schap aan de rechterkant van een looppad 
C een schap aan een smal looppad 
 

1p  33 De winkelier kan de aandacht van de klant op een bepaald artikel vestigen. 
Dit doet hij met behulp van een 
A eye-catcher. 
B facing. 
C gondola. 
 

2p  34 De medewerkers van boetiek Young maken 's ochtends voor openingstijd de winkel 
schoon. 

 Schrijf twee schoonmaakwerkzaamheden op, die in een winkel moeten worden 
 gedaan. 
 
1 ........................................................................................................................................ 
 
2 ........................................................................................................................................ 
 

1p  35 Op een schoonmaakmiddel dat de medewerkers gebruiken, staat het onderstaande 
symbool. 
 

 
 
Wat betekent dit symbool? 
A let op: bijtende stoffen! 
B let op: giftige stoffen! 
C let op: schadelijke stoffen! 
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SANNE EN HENRIËTTE 
 
Sanne gaat met haar moeder Henriëtte winkelen. Ze gaan eerst naar C&A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  36 Sanne past een rok. 
Hoe wordt bovenstaande rok genoemd? 
A gerende rok 
B klokrok 
C wikkelrok 
 

1p  37 C&A verkoopt ook kleding in een klassieke stijl. 
Welke omschrijving past het best bij kleding met een klassieke stijl? 
A modieus, opvallend van snit en van mindere kwaliteit 
B praktisch, informeel en met een losse snit 
C tijdloos, eenvoudig van snit en van goede kwaliteit 
 

2p  38 In de mode is het silhouet van kledingstukken belangrijk. 
 Schrijf twee silhouetbelijningen op. 

 
1 ........................................................................................................................................ 
 
2 ........................................................................................................................................ 
 

1p  39 Henriëtte vraagt advies aan een verkoopster.  
Haar heupen zijn breder dan haar schouders. Ze zoekt kleding waardoor dit minder 
opvalt. 
Wat kan ze het best dragen? 
A gerimpelde rok 
B jasje met schoudervullingen 
C nauwaansluitende top 
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1p  40 Op de herenafdeling zien ze een leuk shirt voor de vader van Sanne. 
 

 
 

 Wat is de naam van dit shirt? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  41 Ook worden bij C&A mouwloze pull-overs verkocht. 
 Wat is een andere naam voor een mouwloze pull-over? 

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

1p  42 Henriëtte en Sanne kopen in een andere winkel een jurk voor hun nichtje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welk merk verkoopt ook kinderkleding? 
A InWear 
B Jackpot 
C Oilily 
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1p  43 In een parfumerie koopt Sanne een parfum. Hieronder is een verpakking van parfum 
afgebeeld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welke functie heeft deze verpakking?  
A commerciële verpakkingsfunctie 
B praktische verpakkingsfunctie 
C technische verpakkingsfunctie 
 


