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Examenopgaven VMBO-BB 

2004 
 
 
 

 MODE EN COMMERCIE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 24 mei

11.30 – 13.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 

 
MEXX 
 
 
MEXX is een internationaal modemerk van dames-, heren- en kinderkleding. 
Bernadette werkt als verkoopster in een kledingzaak van MEXX.
 
 

1p  1 De nieuwe herfst/wintercollectie is net binnengekomen. 
In een wintercollectie wordt vaak wol gebruikt. 
Om welke reden wordt 's winters veel wol gedragen? 
A omdat het een goedkope grondstof is 
B omdat het makkelijk te wassen is 
C omdat het warm in het dragen is 
 

1p  2 Een klant ziet in de etalage een trui die zij wil kopen. 
De klant wil van Bernadette weten van welk materiaal de trui gemaakt is. 
Bernadette kijkt op het etiket en ziet daarop de onderstaande tekst. 
 

 
35% ACRYLIC, ACRYLIQUE, ACRYL 
30% WOOL, LAINE, WOLLE, WOL 
20% COTTON, COTON, BAUMWOLLE, KATOEN 
15% POLYAMIDE, NYLON 

 
 
Wat staat er op het etiket over de garens waarvan de trui gemaakt is? 
A Er zijn alleen natuurlijke garens gebruikt. 
B Er zijn alleen synthetische garens gebruikt. 
C Er zijn blend garens gebruikt. 
 

1p  3 De trui is oversized. 
 Wat wordt met oversized bedoeld? 

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

A 
B 
C 
D
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1p  4 De klant ziet op een rek bij de kassa een colbert van spijkerstof hangen.  
 

 
 

 Hoe wordt de kraag van dit colbert genoemd? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  5 Wat is de naam van de rok op onderstaande afbeelding? 
 

 
A banenrok 
B gerende rok 
C plooirok 
 

1p  6 Esther wil een katoenen vest kopen. 
Esther ziet bij MEXX een katoenen vest hangen dat ze mooi vindt. 
Wat voor soort vezel is katoen? 
A dierlijk 
B plantaardig 
C synthetisch 
 

1p  7 Esther koopt het katoenen vest in de maat XL. 
Welke damesmaat is vergelijkbaar met XL? 
A 36 
B 40  
C 44 
 



400010-1-768o 4 ga naar de volgende pagina 

 

 
 

1p  8 Op welke wijze zijn de vesten in bovenstaande afbeelding gemaakt? 
A gebreid 
B gehaakt 
C geweven 
 

1p  9 Welk logo geeft aan dat een kledingstuk van zuiver katoen is gemaakt? 
 

   
A B C 

 
1p  10 Esther ziet leuke accessoires bij MEXX.  

In welke regel staan alleen maar accessoires? 
A legging - gilet - horloge 
B shirt - riem - capri 
C sjaal - tas - baret 
 

1p  11 Welke twee kleuren komen vaak voor in een herfstcollectie? 
A bruin en bordeauxrood 
B geel en groen 
C zachtroze en lichtgeel 
 

1p  12 In de collectie van MEXX wordt regelmatig gebruikgemaakt van hightech stoffen. 
Wat zijn voorbeelden van hightech stoffen? 
A doorzichtige, geborduurde stoffen 
B glimmende, zilverkleurige stoffen 
C tule-achtige, opengewerkte stoffen 
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Melanie zit in klas drie van het vmbo op de afdeling Mode en Commercie. Ze moet 
stage lopen en doet dit bij Bernadette.
 
 

1p  13 Haar eerste opdracht is het bespreken van onderhoudsetiketten van verschillende 
kledingstukken. 
Ze zoekt onderhoudsetiketten van babykleding, herenkleding en sportkleding. 

 Trek in het schema een lijn van ieder etiket naar het bijbehorende kledingstuk.  
 
onderhoudsetiket  kledingstuk 

 

  
 
 

fleece vest 

 

  
 
 

T-shirt 

 

  
 
 

wollen colbert 

 
1p  14 Op haar eerste dag helpt ze met het uitpakken van binnengekomen bloesjes. 

Wat is de juiste volgorde die Melanie moet aanhouden bij het uitpakken van de 
bestelling? 
A prijzen, vouwen en vakken 
B vouwen, prijzen en vakken 
C vouwen, vakken en prijzen 
 

 

23
01

81
55

  
REINE SCHURWOLLE 
PURE NEW WOOL 
PURE LAINE VIERGE 
ZUIVER SCHEERWOL 

 
  

100% 
cotton/baumwolle

/bomuld/coton 
/cotone/katoen 

/puuvilla 
 
 

 

  
100% POLYESTERE 
POLYESTER POLIÉSTER 
POLIESTER 
 

 

 
COOL 
MACHINE W AS 

 
DO NOT 
BLEACH 

 
DO NOT IRON 

 

 
DRY CLEAN 
 

 



400010-1-768o 6 ga naar de volgende pagina 

1p  15 Melanie moet met de nieuwe bloesjes een display maken op een verkoopsterke zone in 
de winkel. 
 

 
 
Wat is een voorbeeld van een verkoopsterke zone in bovenstaande winkel? 
A achter in de winkel bij de pashokjes 
B bij de kassa 
C voorin midden in de winkel 
 

1p  16 Melanie hangt ook wat bloesjes met bijpassende broeken op een rek.  
Ze hoopt dat de klanten zo beide kledingstukken kopen. 
Hoe heet deze manier van verkopen? 
A combinatieverkoop 
B directe bijverkoop 
C indirecte bijverkoop 
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1p  17 Als er even geen klanten in de winkel zijn, gaat Melanie de kleding recht hangen en 
gelijkmatig over de rekken verdelen. 

 Wat is het belangrijkste doel hiervan? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  18 Bij MEXX wordt bij rage-artikelen het lifo-systeem gehanteerd. 
 Leg uit wat het lifo-systeem betekent. 

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

1p  19 Een winkelier lijdt soms verlies door lekkage. 
 Schrijf twee voorbeelden op van lekkage. 

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

1p  20 De bestellingen van de filialen van MEXX worden automatisch bij het hoofdkantoor 
geplaatst. 
Hoe heet zo'n geautomatiseerde manier van bestellen? 
A faxen 
B order-entry 
C orderfrequentie 
 
 
ROOS EN MADELEINE 
 
 
Roos en Madeleine zijn samen eigenaar van een lingeriezaak. In de lingeriezaak 
wordt lingerie en nachtkleding verkocht.
 
 

1p  21 De winkel van Roos en Madeleine heeft een diep assortiment. 
 Wat betekent dit? 

 
..........................................................................................................................................  
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1p  22 Roos denkt erover om lingerie van Marlies Dekkers op te nemen in het assortiment.  
Zij wil wat meer te weten komen over Marlies Dekkers. 

 Op welke wijze kan Roos aan informatie over Marlies Dekkers komen?  
Schrijf twee manieren op. 

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

1p  23 Marlies Dekkers is een modeontwerpster gespecialiseerd in lingerie.  
 Schrijf twee andere modeontwerpers op. 

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

1p  24 Op het etiket van veel lingerie staat het onderstaande symbool. 
 

 
 

 Wat betekent dit symbool? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  25 Welk wasmiddel is het meest geschikt voor het wassen van lingerie? 
A bontwasmiddel 
B fijnwasmiddel 
C witwasmiddel 
 

1p  26 Hoe wordt het etiket genoemd waarop staat wat de grondstof van een kledingstuk is? 
A echtheidsetiket 
B onderhoudsetiket 
C samenstellingetiket 
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Roos en Madeleine krijgen de nieuwe collectie lingerie binnen. De chauffeur die 
de artikelen aflevert, vraagt of één van beiden de vrachtbrief wil ondertekenen. 
 

 
 

 
 
 
 

1p  27 Op bovenstaande vrachtbrief staat hoeveel colli er zijn geleverd. 
 Wat betekent colli? 

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

1p  28  Hoeveel colli zijn volgens deze vrachtbrief geleverd? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  29 De vrachtbrief is een document dat wordt meegestuurd als een transportbedrijf 
de goederen levert. 
De vrachtbrief bestaat uit drie exemplaren. 
Eén exemplaar voor het transportbedrijf Direct Delivery, één exemplaar voor de winkelier 
Maro Lingerie. 

 Voor wie is het derde exemplaar? 
 
..........................................................................................................................................  
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1p  30 Veel artikelen zijn in dozen verpakt. 
 Welk hulpmiddel uit het magazijn kun je het beste gebruiken om dozen te vervoeren? 

Schrijf één voorbeeld op. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  31 Bij de controle merkt Roos dat enkele artikelen niet zijn geleverd. 
Op de pakbon staat niet dat deze nog worden nageleverd. 
Hoe noemt men de artikelen die niet aanwezig zijn bij controle? 
A bestsellers 
B manco 
C winkeldochters 
 

1p  32 Roos en Madeleine kopen hun artikelen tegen inkoopprijs in en verkopen ze voor 
verkoopprijs.  
Hoe wordt het verschil tussen inkoopprijs en verkoopprijs genoemd? 
A prijsopslag 
B winst 
C winstmarge  
 

1p  33 Sommige artikelen moeten Roos en Madeleine in een vast aantal bestellen. 
 Welk begrip wordt hiervoor gebruikt? 

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

1p  34 Wat is een andere naam voor minimumvoorraad? 
A economische voorraad 
B technische voorraad 
C ijzeren voorraad 
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1p  35 Roos en Madeleine gebruiken bij hun voorraadbeheer soms onderstaande lijst. 
 
 
TELLIJST VOORRAADOPNAME 
Naam teller: 
Naam schrijver: 
Eerste artikel: 
Laatste artikel: 
Artikelgroep: 

 
Filiaalstempel: 
 
 
 
Nr: 
Datum: 
 

 
Aantal 

 
X 

 
Prijs 

 
Opmerking 

 
Aantal

 
X 

 
Prijs 

 
Opmerking 

 X    X   
 X    X   
 X    X   
 X    X   
 X    X   
 X    X   
 X    X   
 X    X   
 X    X   
 X    X   
 X    X   
 X    X   
 X    X   
 X    X   
 X    X   
 X    X   
 X    X   

Totaal aantal: 
 

 

Totaal bedrag:  
 

Paraaf 

 
Waarvoor wordt bovenstaande lijst gebruikt? 
A bestellen 
B inventariseren 
C kwalitatieve controle 
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MODE DOOR DE JAREN HEEN 
 

 
 

1p  36  Bij welke jongerencultuur past het kapsel in bovenstaande afbeelding? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  37 Wijde pijpen zijn regelmatig in de mode.  
 

 
 
Welke groep jongeren uit de jaren '70 droeg vooral wijde pijpen? 
A gabbers 
B hippies 
C nozems 
 

1p  38 In de jaren '50 droegen de meisjes vaak een petticoat. 
Wat is een petticoat? 
A onderrok 
B regenjas 
C strohoedje 
 

1p  39 Wat betekent het woord 'total-look'? 
A kapsel voor man en vrouw gelijk 
B kleding en accessoires in een stijl 
C make-up in stijl bij de kleding
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1p  40 Bij de kleuren van je garderobe grijs en zwart, kies je een sjaal in knalgroen. 
Hoe wordt zo'n contrasterende kleur van de sjaal genoemd? 
A accentkleur 
B hoofdkleur 
C basickleur 
 

1p  41 Welke roklengte was weer mode tussen 2000 en 2003? 
A kort 
B knielengte 
C voetlengte 
 

1p  42 Hoe heet de buitenkantvorm van een kledingstuk? 
A accent 
B kleurbeeld 
C silhouet 
 

 
 

1p  43 Bij welke jongerencultuur past de broek op bovenstaande afbeelding? 
A gabber 
B lounge 
C skaters 
 

 
 

1p  44 Bij welke jongerencultuur hoort de kledingstijl op bovenstaande afbeelding? 
A gothic 
B hip-hop 
C provo 
 


