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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 24 mei

13.30 – 15.30
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
 

 
 
‘Roses’ is een exclusieve damesmodewinkel met filialen in Barneveld en 
Veenendaal. Loes en Geert van Sinkel vormen samen de directie. ‘Roses’ richt 
zich op consumenten met een gemiddeld hoger inkomen. 
In beide filialen is een eerste verkoopster werkzaam. In Veenendaal geeft deze 
verkoopster leiding aan 2 parttime verkoopsters. In Barneveld geeft de eerste 
verkoopster leiding aan een fulltime verkoopster en 2 parttime verkoopsters.  
De schoonmaak van de winkels is uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf.

 
 
 

3p  1 Op de uitwerkbijlage is het organisatieschema van ‘Roses’ afgedrukt. 
 Maak het organisatieschema van ‘Roses’ af. 

 
1p  2 In Barneveld ligt in het magazijn nog een partij damesbloezen in neonkleur die 

overgebleven is uit de collectie van vorig jaar. 
Van welk soort ‘schade’ is hier sprake? 
A bederf 
B demodage 
C economische veroudering 
D technische veroudering 

 
1p  3 De doelgroep waarop ‘Roses’ zich richt, zijn consumenten met een gemiddeld hoger 

inkomen. 
 Geef hiervoor de verklaring. Gebruik in je antwoord het begrip bestedingspatroon. 
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1p  4 ‘Roses’ verkoopt fleecetruien van diverse merken. 
Tot welke P van de marketingmix hoort het merk? 
A personeel 
B plaats 
C prijs 
D product 
 

1p  5 ‘Roses’ heeft de verkoopprijs van een Helly Hanson fleecetrui bepaald op € 150,-. 
Op het prijskaartje staat echter als prijs € 149,95. 
Van welk soort prijs is hier sprake? 
A adviesprijs 
B differentiële prijs 
C offensieve prijs 
D psychologische prijs 
 

1p  6 ‘Roses’ verkoopt ook badkleding. In de maanden mei en juni wordt de meeste badkleding 
verkocht. 

 Geef hiervoor een verklaring. 
 
De detailhandel krijgt de laatste jaren steeds meer te maken met criminaliteit. 
‘Roses’ wil daarom maatregelen nemen om de kans op overvallen te verminderen. 
 
Gebruik onderstaande tabel voor het beantwoorden van de vragen 7 en 8.  
 
In de onderstaande tabel zie je een overzicht van het aantal overvallen gedurende enkele 
kwartalen. 
 

Overzicht aantal overvallen 3e kwartaal 2002 
ten opzichte van de voorgaande twee jaren 

 3e kwartaal 2002 3e kwartaal 2001 3e kwartaal 2000 
detailhandel, totaal  248  191  262 
supermarkten  43  34  57 
juweliers  13  14  8 
tabakszaken  13  11  12 
benzinestations  29  27  37 
slijterijen  9  12  8 
videotheken  15  9  8 
kledingzaken  21  12  27 
drogisterijen  16  11  9 
telefoonwinkels  3  3  5 
overige  86  58  91 
    
Bron: Landelijke overvallen registratie systeem (LORS) 

 
1p  7 Het aantal overvallen op kledingzaken is in het derde kwartaal 2002 veel hoger dan in het 

derde kwartaal van 2001. 
Met hoeveel procent is het aantal overvallen gestegen? 
A 42,9% 
B 57,1% 
C 75% 
D 175%  
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1p  8 Het aantal overvallen op benzinestations is veel groter dan het aantal overvallen op  
slijterijen. 

 Geef hiervoor een verklaring. 
 

1p  9 Met welke van de onderstaande maatregelen kan ‘Roses’ de kans op een beroving van de 
winkel verminderen? 
A brandvertragende deuren plaatsen  
B klanten zoveel mogelijk laten pinnen 
C kleding van beveiligingsplaatjes voorzien 

 
1p  10 De schade die ontstaat door overvallen is een vorm van derving. Er zijn ook andere 

vormen van derving in de detailhandel. 
Welke van de onderstaande vormen van derving levert het grootste financiële nadeel op 
voor de winkelier? 
A artikelen in het verkeerde schap plaatsen 
B beschadigingen tijdens het vervoer 
C diefstal door klanten of personeel 
D verkeerd prijzen van de artikelen 
 

1p  11 In 2002 bedroeg de schade ontstaan door diefstal 750 miljoen euro. Diefstal komt met 
name voor bij supermarkten. 
Geef hiervoor een verklaring. 
A de inrichting 
B de ligging  
C de vloeroppervlakte 
 

1p  12 ‘Roses’ houdt zich aan de regels ter voorkoming van rugklachten bij het personeel.  
Zo mogen zware verpakkingen niet zonder hulpmiddelen worden opgetild.  
In welke wet zijn deze regels opgenomen? 
A Arbeidsongeschiktheidswet 
B Arbo-wet 
C Warenwet 
D Wet volksgezondheid en milieuhygiëne 
 

1p  13 De omzet van ‘Roses’ is de laatste jaren sterk gegroeid. Hierdoor kan ‘Roses’ steeds 
vaker grote hoeveelheden kleding inkopen. 

   Geef een voordeel voor ‘Roses’ van het inkopen van grote hoeveelheden kleding in plaats 
van kleine hoeveelheden. 
A lagere bestelkosten 
B lagere rentekosten 
C weinig kans op demodage 
D weinig opslagkosten 



400010-1-610o 5 ga naar de volgende pagina 

Gebruik voor het beantwoorden van de vragen 14 tot en met 19 de onderstaande 
gegevens. 
 
Over de maand april zijn van de Lapagayo truien de volgende gegevens bekend: 
 
 

1 april:  
In de winkel aanwezig:   7 stuks 
In het magazijn aanwezig:   2 stuks 
Ingekocht, maar nog niet ontvangen: 14 stuks 
Door klanten gekocht, maar nog niet aan 
hen geleverd: 

  3 stuks 

 
3 april:  
ontvangen de 14 reeds bestelde truien 
 
5 april: 
afgeleverd de door klanten bestelde 3 truien 
 
8 april: 
verkocht en afgeleverd 2 truien 
 
21 april: 
verkocht en afgeleverd 6 truien 
 
28 april: 
besteld 7 truien. De truien zullen op 5 mei worden 
afgeleverd. 

 
 
   Op de uitwerkbijlage is de onderstaande voorraadkaart afgedrukt. 

 

 VOORRAADKAART 

 
 Artikelnummer:  675.88.b01  Artikel:  Lapagayo truien
 Minimum voorraad:  10 Maximum voorraad: 25 
 Besteleenheid:  5 Percentage BTW 19% 
 Inkoopprijs:  € 75,- Verkoopprijs:  € 150,- 
 
 datum  omschrijving  bij  af  voorraad  saldo 
 1 april  Saldo    9  € 675,- 

 3 april  Inkopen 14  23  

        

      

      

      
 
3p  14  Vul op de voorraadkaart op de uitwerkbijlage de ontbrekende gegevens in. 
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1p  15 Welk bedrag heeft ‘Roses’ voor de inkopen op 3 april aan de groothandel betaald?  
A € 1.050,00 
B € 1.249,50 
C € 1.725,00 
D € 2.052,75 
 

1p  16 De economische voorraad Lapagayo truien op 1 april bedraagt 
A  2. 
B  9. 
C  13. 
D  20. 
 

1p  17  Hoe groot is de technische voorraad Lapagayo truien op 28 april?  
 

1p  18 Op 9 mei worden er 4 truien uit het magazijn gehaald en in de winkel gelegd. 
Heeft dit gevolgen voor de technische en of de economische voorraad? 
A alleen voor de economische voorraad 
B alleen voor de technische voorraad 
C voor geen van beide voorraden 
 

1p  19 Op 12 mei worden er 5 truien van artikelnummer 675.88.b01 verkocht. Hierdoor bedraagt 
de voorraad truien nog maar 2 stuks. 
Hoeveel truien moeten er op die dag worden bijbesteld? 
A  8 
B 10 
C 20 
D 23 
 

1p  20 In de winkel is een verkoopster een etalagepop aan het aankleden. De etalagepop heeft 
een rok aan en nu krijgt ze er een bijpassende blouse bij. 
Een klant wil een rok kopen. Ze ziet de pop en koopt de combinatie. 
Dit is een voorbeeld van  
A directe bijverkoop. 
B indirecte bijverkoop. 
C nevenverkoop. 
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‘Roses’ vindt het belangrijk voorop te lopen in de branche. De eigen cijfers 
worden daarom regelmatig vergeleken met branchegegevens.

 
 
Gebruik voor het beantwoorden van vraag 21 de onderstaande afbeelding. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  21 Vergelijk de ontwikkeling bij vrouwen en mannen. 
Welke van de onderstaande beweringen is juist? 
A De afzet van vrouwenmode is meer gestegen dan de afzet van mannenmode. 
B De omzet van vrouwenmode is meer gestegen dan de omzet van mannenmode. 
C De prijzen van vrouwenmode zijn meer gestegen dan de prijzen van mannenmode. 
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Gebruik voor het beantwoorden van vraag 22 de onderstaande afbeelding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  22 Welke bewering is juist? 
A Er wordt meer geld besteed aan vrouwenmode dan aan mannenmode. 
B Er worden meer stuks vrouwenmode gekocht dan mannenmode. 
C Vrouwenmode is gemiddeld duurder dan mannenmode. 
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Hans Bos heeft een aantal jaren geleden de plaatselijke schoenenwinkel in Doesburg 
overgenomen. Na een grondige verbouwing van de winkel werd deze door wethouder 
Roest heropend. ‘De Pasvorm’ trekt inmiddels aardig wat klanten uit het midden- en 
topsegment. ‘De Pasvorm’ is een VOF. 
Hans en zijn vrouw Ella zijn de enige vennoten. Zij zijn getrouwd op huwelijkse 
voorwaarden.

 
 
1p  23 In de winkel van Hans en Ella zijn alleen linkerschoenen in stellingen neergezet. 

 Geef hiervoor een reden. 
 

1p  24 ‘De Pasvorm’ bestelt één keer per twee weken telefonisch bij verschillende 
schoenfabrikanten. Na een paar dagen worden de bestelde schoenen afgeleverd. Bij de 
bestelling zit een formulier waarop je kunt zien wat er geleverd is. 
Hoe heet dit formulier? 
A offerte 
B pakbon 
C vrachtbrief 
 

1p  25 Soms blijkt bij het uitpakken van de geleverde goederen dat van bepaalde artikelen te 
weinig is geleverd.  
Op welk formulier moet dit worden genoteerd? 
A bestelbon 
B dervingslijst 
C Manco – Breuk – Teveellijst 
 

1p  26 De bestelde schoenen worden door een vervoersbedrijf in grote dozen bij het magazijn 
afgeleverd. De dozen met schoenen worden met een plateauwagen het magazijn 
binnengebracht.  

   Welke van de onderstaande afbeeldingen is een plateauwagen? 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
       A       B    C 
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1p  27 ‘De Pasvorm’ heeft voordelig herenpantoffels ingekocht. Op de foto zie je de tijdelijke 
uitstalling die Hans en Ella voor deze pantoffels hebben gemaakt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze vorm van presentatie heet 
A eilanddisplay. 
B kopdisplay. 
C wanddisplay.  

 
2p  28 Hans en Ella willen regelmatig adverteren. 

Zij hebben de mogelijkheid iedere week samen met de andere winkeliers uit het 
winkelcentrum in de wijkkrant te adverteren of een eigen folder huis aan huis te laten  
bezorgen. 

 Welke vorm is voordeliger voor Hans en Ella? Geef ook de verklaring. 
 
1p  29 Hans en Ella maken ook gebruik van de mogelijkheid gezamenlijk met de overige 

speciaalzaken in schoenen een reclameactie op touw te zetten. 
Zo verscheen er enige tijd geleden een grote advertentie met als doel marktaandeel van 
de schoenengrootwinkelbedrijven (zoals Bristol en Schoenenreus) terug te winnen. 
Hoe noemen we deze vorm van reclame?  
A collectieve reclame 
B combinatie reclame 
C coöperatieve reclame 
D ideële reclame 
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‘De Pasvorm’ heeft over 2003 een aantal gegevens verzameld
 
 
Gebruik onderstaande tabel voor het beantwoorden van de vragen 30 en 31. 
 
Enkele kerngegevens van ‘de Pasvorm’ over het jaar 2003. 
(alle bedragen exclusief BTW) 

 gemiddelde verkoopprijs van een paar schoenen   € 80,- 

aantal verkochte paren   2.600 

aantal vierkante meters winkelruimte 
aantal vierkante meters overige bedrijfsruimte  

  90 
  40 

overige kosten    € 37.440,- 

inkoopwaarde van een paar schoenen   € 38,- 

 
1p  30 De omzet per m² verkoopvloeroppervlak (V.V.O.) bedraagt in 2003  

A € 1.600,00. 
B € 2.311,11. 
C € 3.780,00. 
D € 5.200,00. 
 

1p  31 Aan het einde van 2003 had ‘De Pasvorm’ evenveel schoenen in voorraad als aan het 
begin van dat jaar. 
De totale inkoopwaarde bedraagt in 2003 
A €   98.800,-.  
B € 109.200,-. 
C € 208.000,-. 

 
1p  32 In 2003 verkocht ‘de Pasvorm’ minder schoenen dan in 2002. Toch was de omzet in 2003 

hoger dan in 2002. 
De verklaring hiervoor is dat de gemiddelde verkoopprijs van schoenen in 2003 is 
A gedaald. 
B gelijk gebleven. 
C gestegen. 
 

1p  33 Hans en Ella verwachten dat in 2004 de waarde van de gemiddelde voorraad schoenen 
€ 110.000,- zal zijn. De omzet tegen verkoopprijs zal in dat jaar € 300.000,- zijn. 
De brutowinstopslag is 45% van de inkoopprijs. 
De omzetsnelheid bedraagt 
A 1,3. 
B 1,9. 
C 2,7. 
D 4,0. 
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1p  34 Hans en Ella willen in 2004 de opslagduur van de voorraad schoenen laten dalen. 
Welke van de onderstaande maatregelen zal leiden tot een daling van de opslagduur? 
A verlagen van de gemiddelde voorraad 
B verlagen van de minimumvoorraad 
C verlagen van de ijzeren voorraad 
 

1p  35 ‘De Pasvorm’ houdt de verkopen van schoenen bij met behulp van indexcijfers.  
Als basisjaar wordt 1997 gebruikt. De afzet in 2002 bedroeg 2.700 paar schoenen. 
Het indexcijfer voor dat jaar was 125. 
Is de afzet van schoenen in 2002 gelijk aan die van 1997? 
A Ja, de afzet is gelijk aan die van 1997. 
B Nee, de afzet is groter dan die van 1997.  
C Nee, de afzet is kleiner dan die van 1997. 
 

1p  36 ‘De Pasvorm’ berekent ook de schoenenverkoop per maand. Ieder jaar opnieuw blijkt dat 
de verkopen in de maand mei sterk stijgen vergeleken met de maand april. 

 Geef hiervoor een verklaring. 
 
2p  37 ‘De Pasvorm’ wil de bedrijfsvoering en de resultaten vergelijken met de gemiddelden van 

de branche. 
    Geef in de tabel op de uitwerkbijlage per regel aan of ‘De Pasvorm’ het beter dan wel  
    slechter doet dan de branche. Zet een kruisje in de goede kolom. 

 
 
Hans en Ella willen de komende jaren de omzet van het bedrijf vergroten en de kosten 
verlagen. Voor het maken van een actieplan vragen ze bij de brancheorganisatie enkele 
gegevens op.
 

 
1p  38 In 1999 waren er in Nederland 1.553 ondernemingen in de schoenenbranche.   

Het aantal schoenenwinkels bedroeg echter 2.933.  
Geef de verklaring voor dit verschil. 
Een onderneming in de schoenenbranche heeft gemiddeld 
A één winkel. 
B meer dan één winkel. 
C minder dan één winkel.  
 

1p  39 In 1999 waren er in Nederland 2.933 schoenenwinkels. Dit was 5% minder dan in 1998. 
   Hoeveel schoenenwinkels waren er in 1998? 

A 2.786 
B 2.793 
C 3.080 
D 3.087 



400010-1-610o 13 ga naar de volgende pagina 

De brancheorganisatie verstrekt hen ook de branchegemiddelden van de inkoopwaarde 
en de gemiddelde personeelskosten. 
 
Gebruik onderstaande tabel voor het beantwoorden van vraag 40. 
 
Exploitatiebeeld van ondernemingen in de schoenenbranche, verdeeld naar  
omzetklasse (excl. BTW), 1999   

Omzetklasse 
  kostensoorten 

< € 226.890 
   

> € 680.670 
 

gehele branche 
 

Inkoopwaarde in procenten 
van de netto-omzet 61 56 59 

Personeelskosten in 
procenten van de netto-omzet 7 17 14 

Bedrijfsresultaat in procenten 
van de netto-omzet 

12 3 4 

 
1p  40 Uit de tabel is af te lezen dat de inkoopwaarde als percentage van de netto-omzet bij de 

grote ondernemingen lager is dan bij de kleine ondernemingen.  
Een verklaring hiervoor is dat de grote ondernemingen  
A een grotere schoenenomzet hebben dan de kleine ondernemingen. 
B een hogere kwantumkorting krijgen dan de kleine ondernemingen. 
C meer merken schoenen inkopen dan de kleine ondernemingen. 
 
  
De brancheorganisatie biedt de aangesloten winkeliers een kortingspas aan. Met deze 
pas krijgen de winkeliers korting op autobrandstoffen. De auto van Hans rijdt op 
benzine en verbruikt gemiddeld 8 liter per 100 kilometer. Hans rijdt 20.000 kilometer 
per jaar. Hans maakt gebruik van de kortingsregeling.
 
 
Gebruik onderstaande tabel voor het beantwoorden van vraag 41. 
 
brandstof type landelijke prijs per liter kortingspercentage  
benzine 
diesel 
LPG 

€ 1,20 
€ 0,80 
€ 0,40 

5% 
6% 
8% 

 
2p  41 Hans maakt gebruik van de kortingsregeling. 

 Bereken het bedrag dat Hans per jaar nu aan benzine moet betalen. 
 

2p  42 De brancheorganisatie vraagt aan de leden een bijdrage voor de kortingspas van € 50,-. 
 Is het voor Hans financieel voordelig gebruik te maken van de kortingspas? Geef ook 

de verklaring. 
 

1p  43 Veel schoenen die ‘De Pasvorm’ verkoopt hebben een lange weg afgelegd voor ze in de 
winkel verkocht worden. Het vervoer van deze producten heeft nadelige gevolgen voor 
het milieu. 

 Geef hiervoor een verklaring. 
 

   Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  44 De schoenen die ‘De Pasvorm’ verkoopt, worden vaak in een stevige verpakking 
geleverd. Na het vullen van de schappen blijft er dan ook veel verpakkingsmateriaal als 
afval achter. Zoveel afval kan nadelige gevolgen hebben voor het milieu. 
‘De Pasvorm’ kan een bijdrage leveren aan de vermindering van deze nadelige gevolgen. 

 Geef hiervan een voorbeeld.  
 

1p  45 Natuurlijk wil ‘De Pasvorm’ dat de winkel er iedere dag weer netjes uitziet. Aan de 
schoonmaak wordt daarom veel tijd en energie besteed. Schoonmaken kan echter 
nadelige gevolgen hebben voor het milieu. 

 Geef hiervoor een verklaring.  
 

1p  46 Een andere manier van schoonmaken kan de nadelige gevolgen voor het milieu 
verminderen. 

 Geef hiervan een voorbeeld.  
 
 
 




