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Bij dit examen hoort een uitwerkblad. 
 

Dit examen bestaat uit 58 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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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 het 

uitwerkblad. 
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,-.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   In de uitverkoop gaat 25% van de prijs af. 

Hoeveel korting krijgt de klant in de uitverkoop? 
A € 15,- 
B € 30,- 
C € 45,- 
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1p  3 Veel sportieve truien zijn gemaakt van elastische stoffen. Ze zijn gemaakt door het aan 
elkaar lussen van garen met behulp van naalden. 
Hoe wordt deze techniek genoemd? 
A breien 
B macramé 
C vlechten 
 

1p  4 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. 
 

1p  5 Presentatie is belangrijk in de modedetailhandel.  
 Geef een functie van presentatie in de modedetailhandel. 

 
1p  6 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  7 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  8 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  9 Veel sportkleding is van katoen. 

Wat gebeurt er met de sterkte van katoenen kleding als de kleding nat wordt? 
A De kleding blijft in natte toestand even sterk als in droge toestand. 
B De kleding is in natte toestand minder sterk dan in droge toestand. 
C De kleding is in natte toestand sterker dan in droge toestand. 
 

1p  10 Bij Perry Sport wordt sportkleding in kindermaten verkocht. 
Bij kinderkleding wordt uitgegaan van een andere maat dan bij volwassenen. 

 Waar is de kindermaat van afgeleid? 
 

1p  11 Sommige artikelen in de sportwinkel zijn op een stuk karton bevestigd. Hier overheen zit 
een doorzichtig plastic folie. 

 Hoe wordt zo'n verpakking genoemd? 
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1p  12 Wat is de naam van het kledingstuk dat hieronder is afgebeeld? 
 

 
 
A anorak 
B battledress 
C parka 
 

1p  13 In de sportwinkel hangen ook skibroeken van Gore-tex.  
Welke eigenschappen heeft een skibroek die van Gore-tex is gemaakt? 
A De broek is aan de buitenkant waterafstotend en aan de binnenkant 

waterdampdoorlatend. 
B De broek kan geen allergische reactie veroorzaken. 
C De broek neemt regenwater snel op, maar droogt ook snel. 
 
 
MANFIELD 
 
 
 

 
 
Mike werkt parttime bij de schoenenwinkel Manfield. 
 
 

1p  14 Bij Manfield staan de schoenen in een open magazijn. 
 Geef een voordeel van een open magazijn. 

 
1p  15 Bij Manfield komt derving voor. 

Door wie wordt derving meestal veroorzaakt? 
A fabrikant – etaleur – voorbijganger 
B leverancier – personeel – klant 
C leverancier – reclamemaker – klant 
 

1p  16 Manfield richt zich op een bepaalde doelgroep.  
Wat is die doelgroep? 
A De groep klanten die winkelt met een vast doel. 
B De groep mensen die Manfield als klant wil hebben. 
C De groep werknemers die voor Manfield werkt. 
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1p  17 Mike moet veel staan tijdens zijn werk. 
Welke houding is voor Mike 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 
 

1p  18 Wat kan met behulp van de omzetsnelheid en de inkoopwaarde van de omzet van een 
bepaald product uitgerekend worden? 
A de gemiddelde voorraad 
B de verkoopprijs 
C de winst 
 

1p  19 Bij schoenenwinkels wordt aan het milieu gedacht. 
 Schrijf een materiaal voor verpakkingen op dat bij het weggooien milieuvriendelijk 

verwerkt kan worden. 
 

1p  20 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  21 Bij het voorraadbeheer let Naomi op de drie R's.  
 Schrijf twee van de drie R's op. 

 
1p  22 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 
 

1p  23 De jeansbroek is tegenwoordig een heel populair kledingstuk. 
Voor wie ontwierp Levi Strauss de jeansbroek oorspronkelijk? 
A filmsterren 
B goudzoekers 
C vissers 
 



300006-751o 6 ga naar de volgende pagina 

1p  24 In haar winkel verkoopt Naomi ook een kledingmerk dat zoveel mogelijk met 
milieuvriendelijke materialen werkt. Sinds de jaren '90 is men zich steeds meer bewust 
van milieuvriendelijke materialen. 
Hoe worden deze materialen genoemd? 
A chemische materialen 
B ecologische materialen 
C synthetische materialen 
 

2p  25 Een klant koopt een wollen trui. Naomi adviseert de klant hoe de trui het best kan worden 
onderhouden.  

 Welk onderhoudsadvies geeft Naomi? 
 Schrijf twee punten op. 
 

2p  26 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  27 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  28 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  29 Om klanten te trekken doet Naomi aan promotie. 
Promotie is een ruim begrip. 

 Geef twee voorbeelden van promotie. 
 

1p  30 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  31 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  32 Naomi verleent in haar winkel extra service om klanten te binden. In de modebranche 

komt dat vaak voor.  
 Geef drie voorbeelden van extra service in de modebranche. 
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1p  33 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  34 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  35 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  36 Naomi prijst de artikelen af die moeilijk te verkopen zijn.  
Hoe wordt het verlies door afprijzen genoemd? 
A derving 
B factuur 
C lekkage 
 
 
VOOR GALAFEEST NAAR DE BIJENKORF 
 
 

 
 
Bram en Yasmina hebben een uitnodiging gekregen voor een galafeest. Bram 
werkt sinds kort bij de TPG Post en Yasmina zit nog op school.  
Ze besluiten om voor kleding voor het galafeest naar de Bijenkorf te gaan, omdat 
daar voor allebei kleding te vinden is. 

 
1p  37 Welk image heeft de Bijenkorf? 

A chique 
B goedkoop 
C sportief 
 



 

300006-751o 8 ga naar de volgende pagina 

1p  38 Moeten Bram en Yasmina bij de Bijenkorf rekenen op kleding in de hogere prijsklasse? 
A Ja, want de Bijenkorf is altijd op een dure locatie gevestigd. 
B Ja, want de Bijenkorf richt zich op mensen met een hoger inkomen. 
C Nee, want de Bijenkorf heeft veel concurrentie van bedrijven die hetzelfde verkopen. 
 

1p  39 In de modebranche wordt wel gesproken over kopen op de 'save and run' manier en de 
'spend and fun' manier. 

 Wat wordt bedoeld met de 'spend and fun' manier? 
 

1p  40 Als Yasmina en Bram de winkel binnenkomen, zien ze meteen een rek met feestelijke 
kleding.  

 Hoe wordt zo'n aandachttrekker bij de ingang genoemd? 
 

1p  41 Het eerste waar Yasmina's oog op valt, is een topje van Esprit. 
 Produceert Esprit prêt-à-porterkleding? 

 
1p  42  Schrijf een verschil op tussen confectiekleding en prêt-à-porterkleding. 

 
1p  43 Bij het topje dat Yasmina op een etalagefiguur heeft gezien, wordt een lange broek 

gepresenteerd. 
 

 
 
Hoe wordt de broek op bovenstaande afbeelding genoemd? 
A harembroek 
B heupbroek 
C matrozenbroek 
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1p  44 Wat is de naam van de couturier die geïnspireerd werd door Mondriaan? 
 

 
 
A Coco Chanel (jaren '30) 
B Gianni Versace (jaren '80) 
C Yves Saint Laurent (jaren '60) 
 

1p  45 In kleding zit een wettelijk verplicht etiket. 
Welk etiket is dit? 
A echtheidsetiket 
B merketiket 
C onderhoudsetiket 
D samenstellingsetiket 
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2p  46 In het topje dat Yasmina past, zit het bovenstaande etiket. 

 Wat betekenen de onderstaande twee symbolen? 
 

  
 

1p  47 Yasmina ziet ook nog een leuke jurk. Onder deze jurk wil Yasmina een bodysuit dragen. 
Welke materialen zijn het meest geschikt voor een bodysuit? 
A katoen met viscose 
B linnen met zijde 
C polyamide met elasthaan 
 

 
 

1p  48 De ontwerper van bovenstaande jurk is geïnspireerd door de hippiekleding uit  
de jaren '70. 

 Geef twee kenmerken van de hippiekleding uit de jaren '70. 
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1p  49 Een andere jurk die Yasmina erg mooi vindt, heeft een verhoogde taille. 
 

 
 
In welke periode van de modegeschiedenis was deze lijn ook mode? 
A tijdens de jaren '20 
B tijdens de empire-periode (1800) 
C tijdens de tweede wereldoorlog 
 

1p  50 Bram heeft een mooi jasje gekozen. Het jasje heeft een voering van multifilamentgaren. 
Veel voeringstoffen zijn van een multifilamentgaren gemaakt. 
Waaruit bestaat multifilamentgaren? 
A een combinatie van mengvezels die gesmolten en daarna in elkaar gedraaid worden 
B een plantaardig garen dat door een spindop met één gaatje gespoten wordt 
C een synthetisch garen dat door een spindop met meerdere gaatjes gespoten wordt 
 

1p  51 De verkoopster zoekt naar een bepaalde das die mooi bij het jasje van Bram past.  
Ze vindt de das op een plaats waar hij niet hoort te liggen. 
Wat moet de verkoopster zo snel mogelijk doen? 
A schuiven 
B spiegelen 
C vakken 
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1p  52 De das die Bram heeft uitgekozen, bestaat uit een weefsel met onderstaand motief. 
 

 
 
Hoe is de stof van die das geweven? 
A in keperbinding 
B in platbinding 
C in satijnbinding 
 

1p  53 Op het etiket in de das staat het onderstaande symbool.  
 Wat zegt het onderstaande symbool over het onderhoud van de das? 

 

 
 

1p  54 Zijde is gemaakt van een 
A dierlijke grondstof. 
B plantaardige grondstof. 
C synthetische grondstof. 
 

1p  55 In de Bijenkorf wordt het 'no-go-systeem' toegepast. 
Wat houdt het 'no-go-systeem' in? 
A beveiligingsbeambte bij de uitgang 
B controle bij de paskamer 
C labels die alleen bij de kassa verwijderd kunnen worden 
 

1p  56 Bij welke van de volgende verkoopvormen is de kans op diefstal het grootst? 
A full-service 
B semi-zelfbediening 
C visual selling 
 

1p  57 De verpakking van het overhemd van Bram is recyclebaar. 
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 overhemd gebruikt worden. 
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1p  58 Bij de overhemden ligt een overhemd met een kanten strook op het voorpand. 
In de dameskleding rond 1870 was dit ook mode. 
 

 
 
Hoe wordt zo'n kanten strook genoemd? 
A crinoline 
B diadeem 
C jabot 


