
400010-1-611o 

Examenopgaven VMBO-GL 

2004 
 
 
 

 MODE EN COMMERCIE CSE GL 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
BATAVIA STAD 
 
Lees eerst onderstaande tekst. 
 
 
In Batavia Stad vind je meer dan zeventig winkels. Daarin bieden producenten van 
internationale topmerken hun voorlaatste collecties en artikelen uit overschotten 
rechtstreeks aan de klant aan. Hierdoor kan de klant kleding kopen met kortingen van 
30 tot 70%.  
 

 
 
 

1p  1 Hoe wordt deze formule genoemd? 
A discounter 
B outlet shoppen 
C visual selling 
 

1p  2 Jouw vriendin wil haar kleding, schoenen en accessoires in dezelfde stijl aanschaffen. 
 Hoe wordt dit genoemd? 

 
1p  3 Door een dag buiten te winkelen kun je het koud krijgen. 

Om je lichaam tegen de kou te beschermen, wil je een gemakkelijk kledingstuk dragen. 
 

 
 

 Wat is de naam van het kledingstuk op bovenstaande afbeelding? 
 



400010-1-611o 3 ga naar de volgende pagina 

1p  4 Je ziet in Batavia stad leuke accessoires. 
In een winkel hangen verschillende ceintuurs. 
Er hangt de volgende aanbieding: 'Diverse ceintuurs van € 15,- voor € 9,-'. 
Hoeveel procent korting krijgt de klant bij aankoop van een ceintuur uit dat rek? 
A 30% 
B 35% 
C 40% 
 

1p  5 Je wilt je garderobe aanvullen met wat basics.  
Welke kleuren kun je dan het best kiezen? 
A antraciet, rood en wit 
B blauw, groen en paars 
C bruin, grijs en zwart 
 

1p  6 Je koopt een shirt dat getailleerd is. 
 Wat betekent getailleerd? 

 
 

In Batavia Stad worden kleren verkocht uit de oude collectie van bekende 
modemerken. Iedere modecollectie is ontworpen door een modeontwerper. 

 
 

1p  7 Hoe worden ontwerpers genoemd die zeer draagbare en minder opvallende kleding 
ontwerpen? 
A avant-gardistische ontwerpers 
B commerciële ontwerpers 
C futuristische ontwerpers 
 

1p  8  Schrijf twee namen op van bekende eigentijdse modeontwerpers. 
 

1p  9 Er is een verschil tussen ontwerpers van prêt-à-porterkleding en haute-couturekleding. 
 Schrijf een verschil op tussen haute-couturekleding en prêt-à-porterkleding. 

 
1p  10 Kleur is belangrijk voor een modeontwerper. Kleur kan een functie hebben om op te 

vallen of om juist niet op te vallen. 
Hoe worden kleuren genoemd die niet opvallen? 
A camouflerende kleuren 
B monochrome kleuren 
C polychrome kleuren 
 

1p  11 Kleuren voor kleding komen regelmatig terug. Sommige kleuren zijn kenmerkend voor een 
bepaald seizoen. 
In welk seizoen komen regelmatig pastelkleuren in kleding voor? 
A najaar 
B voorjaar 
C winter 
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1p  12 Ook modestijlen komen soms weer terug. 
Hieronder staat een beschrijving van de kledingstijl van een bepaalde jongerencultuur uit 
de jaren '80. Deze kledingstijl is in het straatbeeld van nu ook weer af en toe te zien. 
 
 

Kleurrijke haren met pieken, veel make-up, metalen versiering op het lichaam.  
T-shirts met afgescheurde mouwen, strakke zwarte broeken, kapotte netkousen.

 
 
Welke jongerencultuur is dit? 
A gothic 
B heavy metal 
C punk 

 
1p  13 Bepaalde stoffen passen goed bij een bepaald seizoen. Zo passen harige stoffen goed in 

een wintercollectie. 
 Geef twee voorbeelden van een stofnaam van een harige stof. 

 
1p  14 Wat wordt bedoeld met de coupe van een kledingstuk? 

A maat 
B model 
C silhouet 
 

1p  15 Je zoekt een jurk voor een feest. In een winkel zie je een prachtige jurk. 
 

 
 
Van welke lijn is deze jurk een voorbeeld? 
A V-lijn 
B X-lijn 
C Y-lijn 
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1p  16 Je ziet schoenen met een hoge hak, die mooi passen bij de jurk. 
 

 
 
Wat is de naam van dit model schoenen? 
A ballerina 
B muiltje 
C pump 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
1 2 3 

 
1p  17 Op de foto's zie je drie kledingstukken met elk een andere draagvorm. 

Hieronder zijn de namen van drie draagvormen genoteerd: 
− draperievorm 
− omslagvorm 
− tuniekvorm 

 Neem deze namen over en zet het nummer van het kledingstuk bij de bijbehorende 
draagvorm. 
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1p  18 Je vriendin wil een leuk accessoire kopen. Ze heeft drie leuke accessoires gezien.  
Je vriendin heeft damesmaat 50.  
Welk accessoire kun je haar het beste adviseren? 
 

 
 

 
 
 

 

A B C 
 

1p  19 In een van de winkels past een klant onderstaande setjes.  
In welke set lijkt de klant het langst? 
 

   
A B C 
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MEXX 
 
 
Melanie zit in klas drie van het VMBO op de afdeling Mode en Commercie. Ze moet 
stage lopen en doet dat in een vestiging van MEXX. In de eerste week van haar stage 
werkt ze aan opdrachten in het magazijn.
 
 

1p  20 Voordat een artikel in de winkel ligt, heeft het artikel al een hele afstand afgelegd. 
Hoe wordt de route genoemd die goederen afleggen van de leverancier naar de 
winkelier? 
A externe route 
B interne route 
C leverantie route 
 

1p  21 Als een bestelling wordt afgeleverd heeft de vervoerder twee formulieren bij zich.  
Hoe wordt het schriftelijk bewijs van het afleveren van de goederen genoemd? 
A emballagebon 
B pakbon 
C vrachtbrief 
 

1p  22 Bij het transporteren van de kleding wordt bij MEXX vaak gebruik gemaakt van 
hulpmiddelen om rugklachten te voorkomen. 
Hieronder zie je een afbeelding van een transporthulpmiddel. 
 

 
 

 Wat is de naam van dit transporthulpmiddel? 
 

1p  23  Hoe wordt een groot winkelmagazijn genoemd waar de voorraad voor meerdere 
 MEXX winkels ligt opgeslagen? 
 

1p  24 Bij voorraadbeleid spelen onder andere afleveringskosten een rol. 
Wat is een voorbeeld van afleveringskosten? 
A administratiekosten 
B derving 
C huur voor het magazijn 
 

1p  25 Welk soort artikel kan MEXX het best volgens het lifo-systeem verkopen? 
A bijartikelen 
B kernartikelen 
C rage-artikelen
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1p  26 Doordat MEXX in meerdere filialen dezelfde kleding verkoopt, kan MEXX grote 
hoeveelheden van een bepaald artikel inkopen. 
Wat is een voordeel voor MEXX van het inkopen van grote hoeveelheden artikelen 
ten opzichte van kleine hoeveelheden? 
A lage bestelkosten 
B lage rentekosten 
C weinig opslagkosten 
 

1p  27 Het is in een modezaak een kwestie van afwachten of de hele collectie wordt verkocht.  
Van welke 'R' is hier sprake? 
A rente 
B risico 
C ruimte 
 

1p  28 Soms wordt niet alle kleding verkocht, doordat kleding uit de mode is geraakt.  
 Hoe wordt het uit de mode raken van kleding genoemd? 

 
1p  29 Van bepaalde artikelen wil een winkelier altijd een minimumvoorraad in de winkel hebben.  

Wat is een andere naam voor minimumvoorraad? 
A economische voorraad 
B technische voorraad 
C ijzeren voorraad 
 

1p  30 Bij het filiaal van MEXX waar Melanie stage loopt, zijn nieuwe artikelen binnengekomen. 
Bij controle blijkt dat niet alles geleverd is. Op de bon staat niet dat er wordt nageleverd. 
Hoe wordt het genoemd als een artikel bij de bestelling ontbreekt? 
A breuk 
B manco 
C teveel 
 

1p  31 Het ene artikel in het assortiment van MEXX is gevoeliger voor diefstal dan het andere. 
 Schrijf een voorbeeld op van een artikel dat gevoelig is voor diefstal.  

Leg uit waarom dat artikel gevoelig is voor diefstal. 
 

1p  32 Het personeel van een winkel speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van diefstal. 
 Schrijf een maatregel op die het personeel van de winkel kan nemen om diefstal van 

artikelen te voorkomen. 
 
 
BOB 
 
 
Bob is de eigenaar van twee filialen van een kledingwinkel. Een filiaal is gevestigd in 
Amsterdam, het andere in Breda.
 
 

1p  33 Het assortiment van een filiaal van een winkelketen in Amsterdam kan verschillen met 
een filiaal van dezelfde keten in Breda. 

 Wat is hiervoor een reden? 
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1p  34 In de winkels van Bob worden de gegevens van alle artikelen die op de pakbon staan in 
de magazijncomputer ingevoerd. De computer print de bijbehorende prijskaartjes uit. 
Hierop staat onder andere de prijs. 

 Geef nog twee voorbeelden van gegevens die op een prijskaartje kunnen staan. 
 

1p  35 De magazijnmedewerker bevestigt de prijskaartjes aan de binnengekomen goederen.  
Hij houdt één kaartje over.  

 Wat kan er gebeurd zijn? Geef één oorzaak. 
 

1p  36 Bob houdt met de keuze van de merken die hij in zijn winkel wil gaan verkopen, rekening 
met de doelgroep van zijn winkel. 

 Hoe kan een winkelier goed op de hoogte blijven van het aanbod van modemerken? 
Schrijf twee manieren op. 

 
1p  37 Een van de merken die Bob in zijn winkel verkoopt, is het merk Diesel.  

Bij welke doelgroep past het merk Diesel? 
A mode-passief 
B ragegevoelig 
C trendgevoelig 
 

1p  38 Tot welke P van de marketingmix hoort de merknaam? 
A presentatie 
B prijs 
C product 
 

1p  39 Een 'gewone' spijkerbroek van het merk Diesel kost in de winkel van Bob € 160,-. 
Bob verkoopt ook spijkerbroeken zonder merk van dezelfde kwaliteit voor minder geld. 

 Geef een reden waarom sommige klanten perse een broek willen kopen van een duur 
merk. 

 
1p  40 In de winkel van Bob wordt geen kleding van een 'private label' verkocht.  

 Wat wordt bedoeld met het begrip 'private label'. 
 

1p  41 Sommige merken die Bob verkoopt, hebben een exclusieve distributie. 
 Wat betekent dit? 

 
1p  42 Bob vindt het belangrijk dat klanten geen last hebben van drempelvrees.  

 Schrijf één maatregel op die Bob kan treffen om drempelvrees te voorkomen.  
 

1p  43 De omzetsnelheid bepaalt hoe vaak een winkelier zijn artikelen moet bestellen. 
De voorraad is hierbij belangrijk. 

 Bereken met de volgende gegevens de omzetsnelheid van de Diesel spijkerbroeken 
uit de winkel van Bob. Geef ook de berekening. 

- De omzet per jaar is 480. 
- De gemiddelde voorraad is 20. 
 

1p  44 Stel dat de omzetsnelheid van een T-shirt 30 is.  
 Hoeveel dagen liggen deze T-shirts dan gemiddeld in de winkel? Geef ook de 

 berekening. Ga hierbij uit van 360 dagen per jaar. 
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plaats product presentatie personeel prijs promotie 

1p  45 De omzetsnelheid in de winkel van Bob is lager dan bij een supermarkt. 
Hoe is de winstmarge op de artikelen in de winkel van Bob in vergelijking met een 
supermarkt? 
Er is sprake 
A van een gelijke winstmarge. 
B van een grotere winstmarge. 
C van een kleinere winstmarge. 
 

1p  46 Bob verkoopt onder andere herenkleding. 
 Geef een voorbeeld van een artikel uit de winkel van Bob dat vaak in een 

cellofaanverpakking in de winkels ligt. 
 
 
HENNES & MAURITZ 
 
 
Hennes & Mauritz (H&M) is in 1947 opgericht in Zweden. H&M heeft winkels in 
verschillende landen in Europa en in de Verenigde Staten. De bedrijfsfilosofie is  
"Mode en kwaliteit voor de beste prijs". Naast kleding verkoopt H&M ook accessoires  
en cosmetica.
 
 

1p  47 Marketing speelt bij een modeketen zoals H&M een grote rol.  
Welke van onderstaande 'P's' krijgt in de marketingmix van H&M de meeste aandacht? 
A personeel 
B plaats 
C prijs 
 

1p  48 Hieronder is een voorbeeld van een marketingmix afgebeeld. 
Bij welk soort winkel past deze marketingmix het best? 
 
 
 
A discounter 
B speciaalzaak 
C warenhuis 
 

1p  49  Wat is een ander woord voor marketingmix? 
 

1p  50 Het is belangrijk dat de klant weet wat een winkel te bieden heeft. 
H&M zorgt daarom dat de bedrijfsformule duidelijk is. 

 Wat wordt bedoeld met bedrijfsformule? 
 

1p  51 H&M maakt voor haar promotie gebruik van reclameposters op billboards en in abri's. 
 Geef een reden waarom modeketens zoals H&M bij hun promotie gebruikmaken van 

 billboards en abri's. 
 

1p  52 H&M maakt ook op andere manieren reclame. 
 Schrijf nog twee manieren op waarop H&M reclame maakt. 
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H&M heeft een breed assortiment waardoor ze verschillende doelgroepen aantrekt. Het 
assortiment is ingedeeld in een aantal concepten. Binnen elke collectie biedt H&M 
basismode én kleding met een hoog trendgehalte. Hierdoor kan de klant op een 
eenvoudige manier verschillende kledingstukken combineren en zijn of haar persoonlijke 
stijl vinden.
 
 

1p  53 Een klant koopt de jurk die hieronder is afgebeeld. 
 

 
 
Deze jurk wordt gekozen door een bepaalde doelgroep.  

 Tot welke stijl voelt deze doelgroep zich aangetrokken? 
 

1p  54 Dichtbij H&M staan containers waar oude kleding ingeleverd kan worden voor hergebruik. 
Hoe noemt men het hergebruik van oude kleding? 
A derving 
B emballage 
C recycling 
 

1p  55 Bij H&M worden computers gebruikt. Het nieuwe computerprogramma voor de 
administratie werkt niet meer op de oudere computers.  
Hoe wordt dit genoemd? 
A economische veroudering 
B technische veroudering 
C verspilling 


