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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Hanneke Brekelmans. Ik zit in klas 4 van 
de afdeling Handel en Verkoop van het VMBO te Heerenveen. Aan het einde van de 
derde klas ben ik twee weken op stage geweest. Van mevrouw Tempels, de docente 
Handel en Verkoop, kregen we adressen van bedrijven waar we naar toe mochten. Ik 
heb mijn stage bij een scootershop gedaan. Om me goed voor te bereiden, heb ik 
eerst op internet de site van de scootershop opgezocht.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scootershop ‘Scootopia’ is gevestigd aan de Van Pennestraat 23 te Heerenveen. U 
kunt bij ons terecht voor alle bekende merken scooters. U vindt de diverse merken op 
deze website. Niet al onze modellen staan op onze website, dus kom gerust even 
kijken. Helmen van de merken Grex, MT en AGV zijn bij ons te koop. U kunt voor alle 
reparaties bij ons terecht. Service komt bij ons op de eerste plaats.
 

 
1p  1 We moesten de stage zelf regelen. Dus nam ik de telefoon en belde de scootershop op. 

Op welke manier kan Hanneke dit telefoongesprek het beste beginnen? 
A “Goedemorgen, ik moet bij jullie stage lopen.” 
B “Goedemorgen, U spreekt met Hanneke Brekelmans.” 
C “Hoi, ik ben Hanneke,  ik wil stage lopen.” 
D “Ik moet van school bij jullie stage lopen.”

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3) X  X
A 
B 
C 
D 

  (1) 
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We spraken af dat ik met de eigenaar van de scootershop kennis ging maken. 
 

 
 
1p  2  Waarom wil de eigenaar van de scootershop eerst kennis maken met Hanneke 

voordat ze aan de stage begint? Geef een reden. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
 
Tijdens de kennismaking werd afgesproken dat de stage op woensdag 3 juni begon. 
Ook werd afgesproken dat eerste verkoper Rudi mijn stagebegeleider werd.  
 
De eerste dag van mijn stage zou ik in het magazijn werken. Om 8.30 uur stond ik bij 
de achteringang van de werkplaats op Rudi te wachten. Daar kwam hij op zijn nieuwe 
Yamaha aan ‘brommen’. 
 

 
1p  3 Rudi drukte op een knopje waardoor de aluminium rolluiken voor de winkeldeur en voor 

de etalage omhoog gingen.  
 

 
 
Welke functie hebben rolluiken? 
A Het aantrekken van klanten. 
B Het besparen van energie. 
C Het voorkomen van inbraak. 
 

1p  4 Even later verschenen ook de drie monteurs en de magazijnmedewerker. Ze trokken hun 
overall aan met de naam en het logo van de winkel. Voor hen was de werkdag ook 
begonnen. 
Met een overall ben je herkenbaar. 

 Geef nog een reden waarom een werknemer een overall draagt. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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Nadat Rudi de kassa gebruiksklaar had gemaakt, liepen we met een kladbriefje naar 
de magazijnmedewerker. We vroegen haar of ze de onderdelen bij de importeur wilde 
bestellen. 
Zij stelde voor dat ik dat zelf zou doen. 
 
 
Het kladbriefje met de gegevens die Hanneke moest overnemen op een echte bestelbon 
ziet er als volgt uit: 
 

Artikelnummer 
   

53101080 2 buitenbanden 10 x 100/80 Slick 
49101080 2 ,, 10 x 100/80 Bridgestone 
53131360 3 ,, 13 x 130/60  Slick HF 
53131460 3 ,, 13 x 140/60 Slick HF 
 

1p  5  Neem de gegevens van het kladbriefje over op het bestelformulier dat hieronder is 
afgedrukt. 

 

Fax. 070-455144 
 
aantal artnr. omschrijving 
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Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 6 en 7.  
 
De magazijnmedewerker had zelf de onderstaande bestelbon al ingevuld: 
 

Handelsonderneming N.Hoofwijk B.V. 
      Specialist in scooteronderdelen 
 

code omschrijving aantal eenheidsprijs in € bedrag in € 

37AL79 Alarmsetje 2 stuks 68,07  

36P010 Stator 1 stuks 44,24  

12HG06 Spruitstuk 6 stuks   6,48 38,88 

37006 Acculader 3 stuks   5,35  

45PS01 Lagers 2 dozijn 12,60 25,20 

 Totaalbedrag exclusief BTW xxxxxxx xxxxxx €            

 
2p  6  Bereken voor elk besteld onderdeel het ’bedrag in €’. Vul de bedragen in op de 

bestelbon. 
 

1p  7  Bereken het ‘Totaalbedrag exclusief BTW’. Vul het bedrag in op de bestelbon. 
 

1p  8 Op de bestelbon staat: 45PS01 lagers 2 dozijn. 
Hoeveel lagers zijn dat in totaal? 
A 2 x 6 = 12 stuks  
B 2 x 12 = 24 stuks  
C 2 x 144 = 288 stuks 
 

1p  9 Het totaalbedrag is exclusief BTW. 
Dit betekent dat de BTW 
A door de leverancier betaald moet worden. 
B nog bij het totaalbedrag moet worden opgeteld.  
C nog van het totaalbedrag moeten worden afgetrokken. 
 

1p  10 De magazijnmedewerker had ook elektronisch kunnen bestellen. 
Zij leest dan met een leespen de gegevens van een schapsticker.  
De bestelgegevens worden vervolgens doorgestuurd naar de computer van de 
leverancier. 
Hoe heet deze manier van bestellen? 
A faxsysteem 
B fifosysteem 
C order entrysysteem 
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Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 11 en 12. 
 
 
De eigenaar van de scootershop vroeg me een indeling van mijn werkdag te maken. 
Ik moest hierbij met de volgende gegevens rekening houden: 
 
− werktijden tussen 8.30 uur en 18.00 uur 
− uiterlijk om 8.30 uur aanwezig zijn 
− drukke momenten: tussen 15.00 en 17.00 uur 
− weinig klanten: tussen 11.00 en 14.00 uur 
− scootershop open: 9.00 uur 
− scootershop dicht: 18.00 uur 
− middagpauze: maximaal één uur aanééngesloten 
− overleg met Rudi over de stage: maximaal één uur per dag 
 

 
1p  11  Geef in het onderstaande werkrooster aan wanneer Hanneke middagpauze kan 

nemen. (Zet het woord ‘pauze’ in de kolom.) 
 
1p  12  Geef vervolgens aan wanneer Hanneke met haar stagebegeleider kan overleggen. 

(Zet het woord ‘stagebegeleiding’ in de kolom.) 
 
 

WERKROOSTER :  Hanneke 
08.00-08.30 u  14.00-14.30 u  

08.30-09.00  14.30-15.00  

09.00-09.30  15.00-15.30  

09.30-10.00  15.30-16.00  

10.00-10.30  16.00-16.30   

10.30-11.00  16.30-17.00  

11.00-11.30  17.00-17.30  

11.30-12.00  17.30-18.00  

12.00-12.30    18.00-18.30  

12.30-13.00  18.30-19.00  

13.00-13.30  19.30-20.00  

13.30-14.00  

 

20.00-20.30  
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1p  13 Na de middagpauze werden er dozen met onderdelen op een pallet afgeleverd.  

Welk hulpmiddel is het meest geschikt om deze pallet de werkplaats binnen te brengen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A   plateauwagen B   pompwagen C   rolcontainer 
 

1p  14 Het voordeel van zo’n hulpmiddel is dat je niet meer zwaar hoeft te tillen. In de Arbo-wet 
staat hoeveel kilo je zonder hulpmiddelen in één keer mag tillen. 
Hoeveel kilo is dat? 
A  5 kilo 
B  25 kilo 
C  50 kilo 
 

1p  15 De monteurs Diederik en Henk lieten me zien hoe je een kist moet optillen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Welke methode is juist? 
A allebei de methodes zijn juist 
B de methode van Diederik 
C de methode van Henk 
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Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 16 en 17. 
 
 
Die middag werden er ook scooters klaar gemaakt voor aflevering. Er moesten nog 
diverse onderdelen op de scooters worden aangebracht. De monteurs kunnen de 
onderdelen zelf uit het magazijn halen. 
 

 
2p  16  Noem twee voordelen van dit magazijn vergeleken met een gesloten magazijn. 

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

1p  17 In het magazijn wordt ook een voorraadje spuitbussen met lak en olie bewaard. 
Op zo’n spuitbus staat het hieronder afgebeelde pictogram. 

 
 
 
 
 
 

Wat betekent dit etiket? 
A bijtende stof 
B ontplofbare stof 
C ontvlambare stof 
D schadelijke stof 

 
1p  18 De magazijnmedewerker vroeg me de voorraad reparatiesetjes te controleren. Er waren 

nog drie reparatiesetjes in voorraad. De maximumvoorraad bedroeg 12 setjes.  
De leverancier levert in eenheden van 6 setjes. 
Hoeveel setjes moesten er worden besteld? 
A  6 
B  9 
C 12 
D 15 
 

1p  19 Aan het einde van de middag werd er een partij goederen afgeleverd. Bij de bestelling zat 
een formulier waarop je kunt zien wat er geleverd is. 
Hoe heet dit formulier? 
A offerte 
B pakbon 
C vrachtbrief 
 

1p  20 Tijdens het uitpakken van de geleverde goederen bleek dat er een Yamaha-spatbord te 
weinig was geleverd.  
Op welk formulier moet dit worden genoteerd? 
A bestelbon 
B manco – breuk – teveellijst 
C verlieslijst 
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Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 21 en 22. 
 
 
Na vier dagen stage in het magazijn mocht ik in de winkel werken. ‘Scootopia’ 
verkoopt de onderstaande scooters:  
 
Merk Honda (gele) à € 1.750,- 
Merk Honda (blauwe) à € 2.900,- 
Merk Vespa (groene)  à € 1.900,- 
Merk Vespa (blauwe) à € 2.200,- 
Merk Puch   à € 2.250,-
 
‘Scootopia’ verkoopt verder ook nog helmen, sloten, handschoenen en sjaaltjes. 
 
 
De eigenaar van de scootershop vroeg me of ik wilde helpen met het maken van een 
assortimentsplan. 
In het onderstaande overzicht is al een deel van het plan voor scooters ingevuld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2p  21  Maak het assortimentsplan voor scooters verder af. 

 
1p  22  Tot welk soort assortiment behoren de sjaaltjes?  

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

scooters 

… 
 

… … 

… … … … 
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1p  23 Hieronder zie je een foto uit de winkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoe heet deze vorm van presentatie? 
A horizontale presentatie 
B horizontale/verticale presentatie 
C verticale presentatie 
 
Toen ik stage liep, was de ‘Scootopia’ in de aanbieding. Ik heb voor die helm het 
onderstaande affiche gemaakt. 
 
   Scootopia 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Nu met 25% korting 
 

1p  24 De helm was eerder geprijsd voor € 120,-.  
Hoeveel bedraagt de prijs van de helm met korting? 
A €  90,- 
B € 150,- 
C € 160,- 
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1p  25 Het merk ‘Scootopia’ heeft de volgende kenmerken: 
− goedkoop 
− ligt in de winkel op ooghoogte 
 
Van welk soort merk is deze helm een voorbeeld? 
A A-merk 
B B-merk 
C huismerk 

 
1p  26 De eigenaar van ‘Scootopia’ besloot tijdens mijn stage een aantal nieuwe modellen 

helmen in het assortiment op te nemen. 
Welk gevolg heeft deze aanpassing voor het assortiment helmen? 
Het assortiment wordt 
A breder. 
B dieper. 
C ondieper. 
D smaller. 

 
1p  27 De eigenaar van ‘Scootopia’ had goedkoop een partij sjaaltjes ingekocht. Ik mocht voor 

deze sjaaltjes in de winkel een tijdelijke uitstalling maken. De uitstalling moest wel goed 
opvallen. 
Hoe heet zo’n uitstalling? 
A display 
B etalage 
C vitrine 
 

1p  28 Mijn vriend Karel kwam tijdens mijn stage een sjaal kopen. In de sjaal staat het 
onderstaande etiket. 
 
 

       
 

    
   Hij vroeg wat dit wasetiket betekent. Gelukkig wist ik het. 

Over welke artikelkennis moet je beschikken om de vraag van Karel te kunnen 
beantwoorden? 
A commerciële artikelkennis 
B praktische artikelkennis 
C technische artikelkennis 
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Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 29 en 30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik rekende de sjaal af aan de kassa. Deze kassa kostte bij aanschaf € 3.500,-. 
‘Scootopia’ schrijft de kassa in 4 jaar af met gelijke bedragen per jaar. Als de 
kassa na die vier jaar wordt verkocht, krijgt ‘Scootopia’ er nog € 500,- voor 
terug.

 
 
1p  29 Hoe groot is de restwaarde van de kassa? 

A €  500,- 
B €  875,- 
C €  3.000,- 
D €  3.500,- 
 

1p  30 Hoe groot is het afschrijvingsbedrag per jaar? 
A €  500,- 
B €  750,- 
C €  875,- 
D €  1.000,- 
 

1p  31 In de scooterzaak wordt ook afgeschreven op de bedrijfsauto. 
Er wordt jaarlijks € 2.500,- afgeschreven.  
De aanschafwaarde van de auto bedroeg € 21.000,-.  
Hoe groot is de boekwaarde na 4 jaar? 
A €   2.500,- 
B € 11.000,- 
C € 13.500,- 
D € 21.000,- 
 

1p  32 De laatste dagen van mijn stage heb ik op de administratie gewerkt. Het bijhouden van de 
voorraad vond ik erg leuk. Om te weten hoe groot de voorraden waren, moesten we eerst 
inventariseren.

   Wat is inventariseren? 
A Het tellen van de klanten voor de promotie. 
B Het tellen van de voorraden voor de balans. 
C Het tellen van het geld dat in de kassa zit. 
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Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 33 en 34. 
 

De voorraden scooters waren op 1 april: 

Merk Honda (gele) 30 stuks à € 1.750,- 

Merk Honda (blauwe) 20 stuks à € 2.900,- 

Merk Vespa (groene) 40 stuks à € 1.900,- 

Merk Vespa (blauwe) 30 stuks à € 2.200,- 

Merk Puch  60 stuks à € 2.250,- 

 
1p  33 Bereken de technische voorraad scooters op 1 april in aantallen. 

A 120  
B 165  
C 180 

 
2p  34  Hoeveel is de gemiddelde inkoopprijs van de scooters op 1 april? Geef de berekening. 

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

1p  35 Samen met de eigenaar van de scootershop heb ik nog een aantal berekeningen 
gemaakt.  

   In 2002 heeft de scootershop in totaal 450 scooters verkocht. 
De verdeling over de merken Honda, Vespa en Puch was respectievelijk 3 : 2 : 4. 
Hoeveel scooters van merk Puch zijn er in 2002 verkocht? 
A 100 
B 150 
C 200  
 

1p  36 Een bepaalde helm is ingekocht voor € 70,-. Het winstopslagpercentage is 35%.  
De BTW bedraagt 19%. 
Bereken de nettoverkoopprijs van deze helm. 
A €  70,00 
B €  83,30 
C €   94,50 
D €  112,46 
 

 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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   Voor de berekening van de nettowinst zijn we van het onderstaande schema uitgegaan: 
 

Omzet Honda   € 221.000,- 

Omzet Vespa   € 167.000,- 

Omzet Puch   € 450.000,- 
Omzet totaal     € ..…….… 

 

Inkoopwaarde Honda € 163.700,- 
Inkoopwaarde Vespa € 128.500,- 

Inkoopwaarde Puch € 321.500,- 

Inkoopwaarde totaal   € ..……….. 
Brutowinst      € ..……… 

Bedrijfskosten scooters  € 204.300,- 

Nettowinst scooters   € ..……….. 

 

 
3p  37  Vul het exploitatieoverzicht verder in. 
 
1p  38 Aan het einde van mijn laatste stagedag mocht ik mee helpen met opruimen en 

schoonmaken. Het viel mij op hoeveel verpakkingsmateriaal er als afval achterblijft in de 
scootershop. Veel afval kan nadelige gevolgen hebben voor het milieu. 
Volgens mij kan ‘Scootopia’ een bijdrage leveren aan het voorkomen van deze nadelige 
gevolgen. 

 Geef een voorbeeld van zo’n bijdrage. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  39 In de werkplaats wordt nogal wat olie gebruikt. Soms komt de afgewerkte olie per ongeluk 
in het riool terecht. Dit is niet zo goed voor het milieu. 

 Geef hiervoor een verklaring. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
 

 


