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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
PERRY SPORT 
 

 

 
 
Jeroen loopt stage bij een filiaal van Perry Sport. Malika is zijn stagebegeleidster. 

 
 

1p  1 Bij een filiaal van Perry Sport werken medewerkers met allerlei functies. 
 Zet de nummers van onderstaande functies op de juiste plaats in het schema op 

uitwerkblad 1. 
1 filiaalbeheerder 
2 etaleur 
3 verkoopmedewerker: binnensporten 
4 verkoopmedewerker: buitensporten 
5 afdelingschef: binnensporten 
6 afdelingschef: buitensporten 
7 boekhouder 
 

1p  2 Jeroen verkoopt een trui van € 60,-. 
 

 
De klant krijgt in de uitverkoop € 15,- korting. 
Hoeveel procent korting krijgt de klant? 
A 25% 
B 50% 
C 75% 
 

1p  3 Perry Sport heeft te maken met demodage. 
Wat betekent demodage? 
Dat bepaalde artikelen 
A altijd mode blijven. 
B snel verkopen. 
C uit de mode raken. 
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1p  4 Presentatie is belangrijk in de modedetailhandel. 
 Geef een functie van presentatie in de modedetailhandel. 

 
1p  5 Perry Sport plaatst een advertentie in de plaatselijke krant. De klant krijgt bij aankoop van 

een tennisracket een doos tennisballen gratis. Perry Sport heeft wel vaker dit soort 
reclames. 
Hoe wordt deze vorm van reclame genoemd? 
A actiereclame 
B collectieve reclame 
C combinatiereclame 
 

1p  6 In een sportschool komen ook mensen die de allernieuwste sportkleding dragen. 
Hoe wordt deze groep mensen genoemd? 
A mode-actieve mensen 
B mode-ongeïnteresseerde mensen 
C mode-passieve mensen 
 

1p  7 In de grote steden komt steeds meer een uniform winkelbeeld voor. 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
A De winkels in een stad doen gezamenlijk mee aan acties. 
B In alle grote steden komen winkelpromenades voor. 
C In de verschillende steden komen steeds meer hetzelfde soort winkels voor. 
 

1p  8 Sommige artikelen in de sportwinkel zijn op een stuk karton bevestigd. Hier overheen zit 
een doorzichtig plastic folie. 

 Hoe wordt zo'n soort verpakking genoemd? 
 

1p  9 Het karton van de verpakking is reclyclebaar. 
Wat betekent dit? 
A De verpakking kan als grondstof voor een nieuw product gebruikt worden. 
B De verpakking kan bij de winkel voor statiegeld ingeleverd worden. 
C De verpakking kan voor een ander artikel gebruikt worden. 
 

1p  10 Wat is de naam van het kledingstuk dat hieronder is afgebeeld? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A anorak 
B battledress 
C parka 
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SANDY 
 

 
Sandy is zangeres en verzamelt bijzondere kleding die ze voor haar optredens 
gebruikt. Zij heeft al aardig wat kostbare jurken in haar bezit.

 
 

1p  11 Sandy heeft een optreden in het bejaardenhuis. Zij kiest voor een nette combinatie, zoals 
hieronder is afgebeeld. 
Welke kledingstijl is op de onderstaande afbeelding te zien? 
 

 
 
A klassiek 
B sportief 
C uniform 

 
1p  12 Sandy heeft een mooi topje van Paco Rabanne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paco Rabanne experimenteerde veel met andere materialen dan textiel.  
 Noem een ander materiaal waarmee Paco Rabanne experimenteerde. 
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1p  13 Als Sandy repeteert met haar band, draagt ze een spijkerbroek. 
Voor wie ontwierp Levi Strauss de spijkerbroek oorspronkelijk? 
A goudzoekers 
B motorrijders 
C vissers 
 

1p  14  Welk kledingstuk wordt in de tekst hieronder beschreven? 
 

Een katoenen hemd met korte mouwen, dat in de jaren '50 razend populair werd, 
omdat filmsterren als Marlon Brando en James Dean dit kledingstuk op het witte 
doek droegen.

 
 

1p  15 Wie was de eerste couturier? 
A Dior 
B Valentino 
C Worth 
 

1p  16 Sandy heeft een combinatie die lijkt op een ontwerp van Dolce & Gabanna, zoals 
hieronder is afgebeeld. 
 

 
 
Op welke modetrend is dit ontwerp geïnspireerd? 
A folklore 
B hippie 
C punk 
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1p  17 Hieronder is een outfit afgebeeld, die Madonna op één van haar tournees droeg. Sandy is 
op zoek naar zo'n outfit. 
 

 
 
In welke tijd heeft Jean Paul Gaultier deze ondergoed-bovengoed combinatie ontworpen? 
A in de jaren '70 
B in de jaren '80 
C in de jaren '90 
 

1p  18 Sandy heeft een gladde jurk gekocht. 
Wat kan zij het best onder de gladde jurk dragen, zodat er geen naden te zien zijn? 
A bodysuit 
B bustier 
C korset 

 
1p  19 Sandy is ook geïnteresseerd in modegeschiedenis. 

Wat is de juiste volgorde van de ontstaansgeschiedenis van kleding? 
A de Egyptische tijd – de Griekse tijd – de Romeinse tijd  
B de Griekse tijd – de Romeinse tijd – de Egyptische tijd 
C de Romeinse tijd – de Griekse tijd – de Egyptische tijd 
 
 
DISCOFEEST 
 
 

Leila en Brenda hebben een uitnodiging voor een discofeest gekregen. Zij willen 
hiervoor aparte kleding kopen en gaan daarvoor naar boetiek Young.

 
 

1p  20 De film 'Saturday night fever' uit 1978 zorgde ervoor dat disco een belangrijke stroming 
werd voor de jeugd. 
Wat voor soort kleding hoort bij deze stroming? 
A legerbroeken, leren rokken, legerkisten 
B sexy kleding, hoge hakken, puntige schoenen  
C versleten spijkerbroeken, Indiase kralenketting, sandalen 
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1p  21  Brenda koopt een bustehouder zoals hieronder is afgebeeld. 
 

 
Welke stof is voor de bustehouder gebruikt? 
A kant 
B satijn 
C tule 
 

1p  22 Leila maakt deel uit van de bevolkingsgroep met grote koopkracht. 
Wat wordt bedoeld met koopkracht? 
A de reden waarom iemand bepaalde artikelen koopt 
B het bedrag dat iemand kan besteden voor aankopen 
C uitgaven die iemand maakt voor levensonderhoud 
 

1p  23 Boetiek Young heeft verschillende filialen. Alle filialen maken gebruik van één magazijn. 
 Hoe wordt zo'n magazijn genoemd? 

 
1p  24 In de filialen van boetiek Young staat de voorraad in een open magazijn. 

 Geef een voordeel van een open magazijn. 
 

1p  25 In boetiek Young wordt één keer per jaar de balans opgemaakt. 
Wat houdt dit in? 
Alle artikelen  
A uit de winkel en uit het magazijn worden geteld. 
B worden één keer bijbesteld. 
C worden op een andere plaats neergelegd. 
 

1p  26 Als boetiek Young een bestelling binnenkrijgt, heeft zij te maken met verschillende 
vervoersdocumenten. 

 Geef een voorbeeld van deze vervoersdocumenten. 
 

1p  27 Boetiek Young wil het juiste aantal van een artikel bestellen om de basisvoorraad aan te 
vullen. 
Hoe wordt dat genoemd? 
A besteleenheid 
B economische bestelhoeveelheid  
C ijzeren voorraad 
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1p  28 Geautomatiseerd bestellen gaat 
A via de post met bestelformulieren. 
B via de telefoon. 
C via een order-entrysysteem.  
 

2p  29 Veel jongeren dragen kleding waarmee ze duidelijk willen maken tot welke groep zij 
behoren. De jongeren laten hierdoor bijvoorbeeld zien van welke muziek zij houden en 
waar zij uitgaan. 

 Zet de onderstaande jongerenculturen bij het juiste jaartal in het schema op 
uitwerkblad 1. 
- hippies 
- punkers 
- skaters 

 
1p  30 Enkele modehuizen blijven hun eerste ontwerpen erg trouw. 

 

 
 
Van welk modehuis komt het bovenstaande mantelpakje? 
A Chanel 
B Dior 
C Yves Saint Laurent 
 

1p  31 Niet elk modehuis heeft ook kinderkleding in de collectie. 
Welk van de onderstaande merken heeft ook kinderkleding in de collectie? 
A Armani 
B Boss 
C Tommy Hilfiger  
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2p  32 Op uitwerkblad 2 staan drie afbeeldingen uit De Bij, het tijdschrift van de Bijenkorf.  
Ze vertegenwoordigen ieder een trend uit 2002. 

 Zet op uitwerkblad 2 de juiste trend bij de juiste afbeelding. 
Trends: 
- graphics 
- nature 
- romantica 

 
1p  33 Boetiek Young maakt regelmatig reclame. 

Welke reclamevorm heeft directe omzetverhoging tot doel? 
A combinatiereclame 
B defensieve reclame 
C offensieve reclame 
 
 
NAOMI: KLEDING VOOR GROTE MATEN 
 
 

Naomi heeft een modezaak met kleding voor grote maten. Zij verkoopt ook 
lingerie, badkleding en accessoires zoals sieraden en sjaals.

 
 

2p  34 Bij het voorraadbeheer let Naomi op de drie R's.  
 Geef twee van de drie R's. 

 
1p  35 Een klant wil een jeansbroek kopen. Naomi maakt de klant attent op een leuke combinatie 

met een blouse en een sjaaltje. 
De klant koopt het hele setje. 
Hoe wordt deze manier van verkoop genoemd? 
A directe bijverkoop 
B indirecte bijverkoop 
C plaatsvervangende verkoop 
 

2p  36 Naomi moet de vrachtbrief van een binnengekomen bestelling kleding ondertekenen.  
 Schrijf twee zaken op die Naomi aan de bestelling moet controleren, voordat zij de 

vrachtbrief ondertekent. 
 

1p  37 Als Naomi kleding bestelt bij de importeur, berekent de importeur naast de prijs van de 
bestelde kleding nog andere kosten. 
Hoe worden deze kosten genoemd? 
A afleveringskosten 
B bestelkosten 
C voorraadkosten 
 

1p  38 Als Naomi bij het ophangen van broeken let op productverwantschap, moet ze 
A alle broeken bij elkaar hangen. 
B alle broeken op kleur hangen. 
C combinaties maken met broeken. 
 

2p  39 Om klanten te trekken doet Naomi aan promotie. 
Promotie is een ruim begrip. 

 Geef twee voorbeelden van promotie. 
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1p  40 Naomi wil graag weten hoe vaak een klant in haar winkel een aankoop doet. 
Op welke manier komt ze dit te weten? 
A door een uitdraai van de kassa te maken 
B door het gebruik van een elektronische klantenpas 
C door het inleveren van volle klantenkaarten 
 

1p  41 Naomi verkoopt ook badkleding in haar winkel.  
Bij een bikini wordt soms een pareo gedragen. Een pareo is een voorbeeld van een 
wikkelkledingstuk. In de oudheid kwam wikkelkleding ook voor.  
Welk volk droeg vooral wikkelkleding? 
A Batavieren 
B Chinezen 
C Grieken 
 

2p  42 Naomi verleent in haar winkel extra service om klanten te binden. In de mode-branche 
komt dit vaak voor.  

 Geef drie voorbeelden van extra service in de mode-branche. 
 
1p  43 Elke dag stofzuigt Naomi haar winkel. 

Wanneer kan Naomi het best de vloer stofzuigen? 
A de hele dag door 
B 's morgens voor openingstijd 
C tussen de middag 

 
1p  44 Op het schoonmaakmiddel dat Naomi gebruikt voor het schoonmaken van de winkel is het 

volgende pictogram afgedrukt.  
 

 
 
Wat betekent dit pictogram? 
A Let op: bijtende stoffen! 
B Let op: giftige stoffen! 
C Let op: schadelijke stoffen! 
 

1p  45 De Arbo-dienst bezoekt het bedrijf van Naomi. 
Waar zorgt de Arbo-dienst voor? 
A De Arbo-dienst controleert de werkomstandigheden in een bedrijf.  
B De Arbo-dienst geeft EHBO-cursussen. 
C De Arbo-dienst verzorgt de schoonmaakwerkzaamheden in een bedrijf. 
 

1p  46 Naomi moet veel staan in haar winkel. 
Welke houding is voor Naomi het best? 
A het gewicht op één been, armen achter het lichaam 
B het gewicht op twee benen, armen langs het lichaam  
C steun zoeken tegen de muur, armen achter het lichaam 
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1p  47 Naomi prijst de artikelen af die moeilijk te verkopen zijn.  
Hoe wordt het verlies door afprijzen genoemd? 
A derving 
B factuur 
C lekkage 
 

1p  48 Naomi richt zich met haar winkel op een bepaalde doelgroep. 
Wat betekent het woord doelgroep? 
A de groep klanten die winkelt met een vast doel 
B de groep mensen die Naomi als klant wil hebben 
C de groep werknemers die in Naomi's winkel werkt 


