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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
AAUW! 
 

 
1p  1 Bovenstaand ongelukje had voorkomen kunnen worden wanneer de bloemist de doorns 

verwijderd had. 
Welk gereedschap gebruikt hij hiervoor? 
 

   A     B    C 
 

1p  2 Bij het schoonmaken van de roos moet ook het overtollig blad verwijderd worden. 
Op welk deel van de steel zit het overtollig blad? 
A op de hele steel 
B op 1/3 deel van de steel 
C op 2/3 deel van de steel 
 

1p  3 Zoals op het plaatje te zien is, krijgt de mevrouw een roos. 
Waarvan is een roos het symbool? 
A van hoop 
B van liefde 
C van nieuw leven 
D van oneindigheid 
 

1p  4 Bloemen kunnen verschillende stelen hebben. 
Een roos is een bloem met een 
A een behaarde steel. 
B een holle steel. 
C een houtachtige steel. 
D een kruidachtige steel. 

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D

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

  (1) 
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TOP-4 
 
De top-4 van meest verkochte kamerplanten in 2001 zag er als volgt uit: 
Op nummer 1:  Phalaenopsis 
Op nummer 2:  Ficus 
Op nummer 3:  Kalanchoe 
Op nummer 4:  Dracaena 
 

2p  5 In deze top-4 staan bloeiende planten en bladplanten. 
 Zoek op tot welke categorie een plant behoort en kruis dit in het schema aan. 

 
plant bladplant bloeiende plant 
Phalaenopsis   

Kalanchoe   

Dracaena   

Ficus   
 

1p  6 Ficussen bestaan in allerlei soorten en maten. Drie ficussen zijn: 
− Ficus benjamina 
− Ficus binnendijkii 
− Ficus elastica 

 Zoek deze ficussen op en zet de naam bij het juiste plaatje. 
 

 
1………………………..     2……………………………     3………………………….. 
 

1p  7 Zoek op in welk seizoen of welke seizoenen de Kalanchoe het meest op de veiling wordt 
aangevoerd. 
A in de lente 
B in de zomer 
C in de herfst 
D in alle seizoenen evenveel 
 

1p  8 Zoek op welke plant niet in de volle zon mag staan. 
A Dracaena fragrans 
B Ficus benjamina 
C Kalanchoe Blossfeldiana groep 
D Phalaenopsis cultivars 
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DE CORSAGE 
 
Het is de maand mei en in de bloemenwinkel waar Jan stage loopt, hebben ze veel 
bruidswerk. Daarbij horen natuurlijk ook corsages. 
 

2p  9 Jan gaat helpen bij het maken van de corsages. Zijn baas zegt: “Loop even naar de 
bloemenpresentatie en pak wat asparagus, trosanjers en gipskruid”. 
Bij de bloemenpresentatie ziet Jan een heleboel materialen staan.  
 

 1 2 3 
 

 4 5 6 
 

 Welke van de bovenstaande materialen moet Jan pakken?  
Schrijf de cijfers op. 

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

2p  10 “Leg ook even de hulpmaterialen klaar voor het maken van corsages”, zegt zijn baas.  
Jan loopt naar de kast en ziet allerlei spullen liggen.  

 Kruis in het schema aan welke hulpmaterialen wel klaar moeten liggen en welke niet. 
 

hulpmaterialen wel 
klaarleggen

niet 
klaarleggen

caoutchouc   

cling   

groen band   

krammen   

watervaste tape   

watten   

wikkeldraad   
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2p  11 Alle bloemen en hulpmaterialen liggen klaar. Jan kan beginnen met het maken van de 
corsages. “Let goed op het bindpunt en de draairichting”, zegt zijn baas. 

 Wat is het 'bindpunt' en wat is de 'draairichting'?  
 
Bindpunt = .........................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Draairichting = ...................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  12 Naast de 'standaardcorsage' die op kleding gedragen wordt, zijn er ook nog andere 
vormen mogelijk. Een voorbeeld hiervan is de tascorsage. 

 Noem nog een vorm van een corsage. 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
HYDROPLANTEN 
 

1p  13 Op onderstaande foto staat een hydroplantenbak. 

 
Welk type wortels hebben deze hydroplanten? 
A grondwortels 
B luchtwortels 
C waterwortels 
 

1p  14 Op de foto staat een meter naast de plant. 
Waarvoor wordt deze meter gebruikt?  
A om te meten hoe hoog het water staat 
B om te meten hoe warm het water is 
C om te meten hoeveel voedsel er in het water zit 
 

1p  15 Wortels kunnen op verschillende manieren stevig in een plantenbak staan. 
Welk materiaal geeft in een hydroplantenbak stevigheid aan de wortels? 
A grindkorrels 
B grondkorrels 
C kleikorrels 
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EXPORT 
 
Een berichtje uit de krant. 
 
De export van bloemen en planten is in de eerste 3 kwartalen van 2002 met 
5,7 procent gestegen. De totale waarde van de export bedroeg bijna  
3,5 miljard euro. De export van snijbloemen groeide met 3,4 procent. De export 
van pot- en tuinplanten groeide met 11 procent. 

 
1p  16 Exporteren is het uitvoeren van producten naar het buitenland.  

 Hoe wordt het invoeren van producten uit het buitenland genoemd? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  17 Bloemen en planten worden goed verpakt, voordat ze naar de veiling worden vervoerd.  
Dozen zijn één van de verpakkingen die hiervoor geschikt zijn. 

 Noem nog een veilingverpakking die dient om bloemen of planten te beschermen. 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  18 Om sommige snijbloemen tijdens de reis van de kweker naar de bloemist van water te 
voorzien, worden er steekbuisjes gebruikt. 
Naast deze kleine steekbuisjes worden in het bloemenvak ook grote steekbuizen gebruikt.  
 

 
 Waarvoor worden deze grote steekbuizen gebruikt? Noem één toepassing. 

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

1p  19 Een bloemist pakt zijn bloemen en planten in om ze te beschermen tegen stoten. Dit is 
niet de enige reden. 

 Noem nog een reden waarom de bloemist zijn producten kan inpakken. 
 
.......................................................................................................................................... 
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ZONNEBLOEMEN 
 
De zonnebloemen van Vincent van Gogh. Een beroemd schilderij gemaakt in 1889. 

 
1p  20 Zonnebloem is een Nederlandse naam. 

 Zoek op wat de volledige wetenschappelijke naam van deze bloem is. 
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  21 Zonnebloemen zijn bijna het hele jaar verkrijgbaar. Toch is de zonnebloem van oorsprong 
een echte zomerbloem. Omdat veel bloemen tegenwoordig het hele jaar gekweekt 
worden, vergeten we vaak bij welk seizoen ze horen. 

 Kruis in het schema het juiste seizoen bij elke bloem aan. 
 

bloem lente zomer herfst winter 
herfstaster     

korenbloem     

sneeuwklokje     

tulp     
 

1p  22 Iedere bloem heeft zijn eigen verzorgingsregels. In veel boeken staat als verzorgingstip 
voor zonnebloemen: ‘op heet water laten optrekken’.  

 Wat betekent 'optrekken' bij de verzorging van snijbloemen? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  23 Vincent van Gogh heeft zijn schilderij met olieverf geschilderd. In het schilderij zitten veel 
gele tinten.  
Geel is een 
A koude kleur. 
B neutrale kleur. 
C warme kleur. 
 

1p  24 Groen is een 
A primaire kleur. 
B secundaire kleur. 
C tertiaire kleur. 
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SCHAALSCHIKKING 
 
Een tekening van een bloemstuk uit een vakblad. 
 

 
1p  25 Hoe wordt bovenstaande schikking genoemd? 

A ajour schikking 
B biedermeier schikking 
C decoratieve schikking 
D vegetatieve schikking 
 

1p  26 Om steekschuim stevig in een schaal te bevestigen worden prikkers en cling gebruikt.  
Op welke afbeelding staat een rol cling? 
 

 
   A     B    C 
 

2p  27 Bij het maken van een schikking zoals op het plaatje te zien is, geldt een aantal ‘regels’.  
Zo worden bijvoorbeeld lange aarvormige bloemen meestal in de hoogte verwerkt.  
Ronde bloemenvormen worden in het hart verwerkt. 

 Zoek op of de bloemen rond of aarvormig zijn en kruis dit in het schema aan. 
 

bloem ronde vorm aarvormig 
leeuwenbek   

pioenroos   

vuurpijl   

zuidenwindlelie   
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1p  28 Ook de hoogte van dit bloemstuk is aan ‘regels’ gebonden. 
Om deze hoogte te bepalen, maak je gebruik van de doorsnede van de schaal. 
Wat moet de hoogte van het bloemstuk ongeveer zijn? 
A ongeveer eenmaal de doorsnede van de schaal 
B ongeveer tweemaal de doorsnede van de schaal 
C ongeveer driemaal de doorsnede van de schaal 
D ongeveer viermaal de doorsnede van de schaal 
 

1p  29 Alle bloemen, blad- en bijmaterialen zijn in het bloemstuk verwerkt.  
Voordat het verkoopbaar is, moet er toch nog wel een aantal zaken gebeuren.  
Zo wordt er bijvoorbeeld gecontroleerd of er geen steekschuim meer te zien is. 

 Noem nog één handeling die verricht moet worden, voordat een bloemstuk 
verkoopbaar is. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
FREESIA, EEN BEKENDE SNIJBLOEM 
 

 
1p  30 Deze bloem wordt veel gegeven aan blinde of slechtziende mensen. 

Waarom is deze bloem daarvoor zo geschikt? 
A Omdat ze een heerlijke geur heeft. 
B Omdat ze een heldere kleur heeft. 
C Omdat ze een karakteristieke vorm heeft. 
 

1p  31 Zoek op tot welke groep deze bloem behoort. 
A tot de bol- en knolgewassen 
B tot de één- en tweejarigen 
C tot de heesters 
D tot de klim- en leiplanten 
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EEN CORSAGE  
 

 
1p  32 Pieter gaat een corsage maken. Op de bovenstaande foto is te zien dat er tijdens het op 

draad zetten van de blaadjes wat fout is gegaan. 
Wat is er fout gegaan? 
A Pieter heeft het lusje te klein gemaakt. 
B Pieter heeft het lusje te groot gemaakt. 
C Pieter heeft te dik draad gebruikt. 
D Pieter heeft te dun draad gebruikt. 
 

1p  33 Waarvan is caoutchouc gemaakt? 
A van plastic 
B van rubber 
C van textiel 
 

1p  34 Welke drie draaddiktes worden het meest gebruikt bij het maken van een corsage? 
A 0,28 - 0,4 - 0,6 
B 0,28 - 0,4 - 0,8 
C 0,28 - 0,6 - 0,8 
D 0,4   - 0,6 - 0,8 
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3p  35 Pieter heeft een corsage gemaakt. Hij heeft de volgende materialen gebruikt in zijn 
corsage:  
- 1 saffloer 
- 5 klimop blaadjes 
- 3 rozenbottels 
- 1 hortensia toefje 
- 2 montbretia takjes 
- 2 chrysanten bloemen 

 Bereken het bedrag aan (bloem)materialen die gebruikt zijn in deze corsage. 
 Vul het schema in. 
 

materialen aantal gebruikte 
materialen 

verkoopprijs van 
de materialen 
per stuk 

bedrag 

saffloer 1 € 0,25  

klimop  5 € 0,10  

rozenbottels 3 € 0,10  

hortensia toefje 1 € 0,45  

montbretia  2 € 0,10  

chrysanten  2 € 0,08  

draad, caoutchouc  1 € 0,50  

totaal  

 
1p  36 De materiaalkosten van de corsage zijn nu berekend. 

 Welke kosten moeten nog meer berekend worden om de prijs te bepalen? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 



0000-0000* 12  einde 

WIE VAN DE DRIE 
 

 
  1 lelie    2 gerbera   3 cymbidium 
 

2p  37 Hierboven staan drie verschillende bloemen. Ze hebben elk hun eigen bijzonderheden. 
 Kruis in het schema de juiste bijzonderheid bij de juiste bloem aan. 

 
bijzonderheid bloem 1 bloem 2 bloem 3 
Steek deze bloem nooit met de bloembodem 
op het steekschuim. 

   

Het stuifmeel van deze bloem geeft vlekken.    

Bewaar deze bloem niet in de koelcel.    
 

 
1p  38 Wat is er hierboven afgebeeld? 

A een bol 
B een knol 
C een wortelstok 
 

2p  39 Er zijn verschillende vermeerderingsmethodes. 
 Kruis in het schema aan of het om generatieve of vegetatieve vermeerdering gaat. 

 
vermeerderingsmethode generatief vegetatief 
oppotten van uitlopers   

scheuren   

stekken   

zaaien   
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