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

 Topsport, de specialist in sportartikelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Topsport verkoopt vrijwel alles op het gebied van sport. 

Voetballen, tennisattributen, trainingspakken, sportschoenen, t-shirts,  
sokken en badkleding zijn er te koop. 

 Topsport is gevestigd in Kernhem; een nieuwbouwwijk in Ede. 
 

 
1p  1 Sportschoenen, badkleding en trainingspakken zijn voorbeelden van  

A convenience goods. 
B shopping goods. 
C specialty goods. 

 
1p  2 Topsport verkoopt vooral sportartikelen. 

Hoe noemen we een dergelijk assortiment? 
A breed assortiment 
B diep assortiment 
C ondiep assortiment 
D smal assortiment 

A 
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1p  3 De eigenaar van de sportzaak Robin Moulijn, heeft veel met voetbalschoenen.  
Robin verkoopt alle bekende en minder bekende merken: Nike, Puma, Adidas en Reebok 
maar ook Cheap en Rubish. 
Het assortiment voetbalschoenen dat Robin voert is 
A breed. 
B diep. 
C ondiep. 
D smal. 
 

2p  4 Het zijn vooral de A-merken die veel verkocht worden. 
    Geef twee kenmerken van A-merken. 

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

1p  5 Robin verkoopt sinds enige tijd ook de bekende merken sportdrankjes. Om te voorkomen 
dat deze sportdrankjes onverkoopbaar worden, zorgt hij ervoor dat de oudste 
sportdrankjes het eerst worden verkocht.  
Welk systeem gebruik hij bij het aanvullen van de schappen? 
A fifo-systeem 
B lifo-systeem 
C order entry-systeem 

 
1p  6 De artikelen die Topsport verkoopt, zijn al door de fabrikant geprijsd. 

Welk voordeel levert dat op voor Robin? 
A De klanten kunnen de prijzen beter vergelijken. 
B De loonkosten van de winkel zullen hierdoor dalen. 
C Er kan korting op de prijzen worden gegeven. 
D Er zijn in de winkel minder caissières nodig. 

 
1p  7 Er is bijna geen vraag meer naar een bepaald model Adidas-trainingsjack.  De prijs wordt 

daarom van € 56,95 verlaagd naar € 49,95.  
   Zo’n prijsverlaging is een voorbeeld van 

A afprijzen. 
B opprijzen. 
C uitprijzen. 
D voorprijzen. 

 
2p  8 Robin is vrijwel elke dag in de sportzaak te vinden. Klanten vragen hem graag om advies. 

Op bijna alle vragen weet hij wel een antwoord te geven. Robin gebruikt dan ook veel 
informatiebronnen om zijn kennis op peil te houden. 

    Geef twee voorbeelden van zulke informatiebronnen. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  9 Abe en zijn moeder zijn op zoek naar nieuwe voetbalschoenen. Robin helpt hen graag. 
Hoe kan Robin hen het beste benaderen? 
A “Goedemiddag, hebben jullie het nog niet gevonden?” 
B “Goedemiddag, kan ik misschien ergens mee helpen?” 
C “Goedemiddag, moet ik ergens mee helpen?” 

 
1p  10 Abe zegt tegen Robin dat hij nog twijfelt. Worden het de Nikes of de Puma’s? Beide zijn 

even duur. Abe vraagt Robin welke schoenen het meest geschikt zijn om op kunstgras te 
voetballen. 
Welk soort artikelkennis heeft Robin nodig om Abe het juiste antwoord te geven? 
A commerciële artikelkennis 
B praktische artikelkennis 
C technische artikelkennis 

 
1p  11 Abe kiest voor de Nikes. Hij zag bij binnenkomst dat deze voetbalschoenen in de 

aanbieding zijn. Op de prijs van € 110,- wordt nu 15% korting gegeven. 
   Welk bedrag moet Abe nu voor de voetbalschoenen betalen? 

A € 106,30 
B €   78,57 
C €   93,50 
D € 126,50 
 

1p  12 Abe rekent de voetbalschoenen af. Bij de kassa wordt zijn aandacht getrokken door een 
presentatie van caps.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welke presentatie heeft de winkelier voor de caps gebruikt? 
A display 
B vitrine 
C wandstelling 

 
1p  13 De caps zijn afgeprijsd. Ze worden nu met 20% korting verkocht. Abe koopt een cap 

omdat deze nu zo goedkoop is. 
Welk soort artikel is de cap hier? 
A complementair artikel 
B follow-upartikel 
C impulsartikel 
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Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 14 en 15. 
 
 
De kassa in de winkel heeft bij aanschaf € 2.400,- gekost. De fabrikant van de kassa 
garandeert dat de kassa 12 jaar meegaat. Robin gaat uit van 8 jaar. Na die 8 jaar hoopt 
hij er nog € 400,- voor te krijgen. 
 

 
1p  14 Hoe groot is de restwaarde van de kassa?  

A €  0,00 
B €  400,00 
C € 2.000,00 
D € 2.800,00 
 

1p  15 De kassa wordt afgeschreven met een vast bedrag per jaar. 
   Bereken de jaarlijkse afschrijving. 

A € 166,67 
B € 200,00 
C € 250,00 
D € 300,00 

 
 
Abe is erg tevreden met zijn aankoop. Als hij thuis komt, vertelt hij zijn vader hoe goed  
hij wel is geholpen. Een baantje in de verkoop zou hij ook wel willen. Dat lijkt hem leuker 
dan nog een paar jaar naar school.  
Zijn vader adviseert hem er toch nog maar over na te denken: “Je hebt net je 
vmbo-diploma en je bent nog geen 17 jaar. Volg eerst een mbo-opleiding. Als je niet  
meer naar school wilt, kun je ook nog voor het BBL-traject kiezen.” Abe kiest voor ‘leren 
en werken’ en solliciteert bij Topsport. 
Een paar dagen na zijn sollicitatie wordt Abe door Robin opgebeld: “Kom maar eens  
lang om kennis te maken, misschien heb ik wel wat voor je.” 

 
 

1p  16 Robin vindt het belangrijk dat Abe over goede sociale vaardigheden beschikt. 
   Een voorbeeld van goede sociale vaardigheden is 

A goed kunnen omgaan met collega’s. 
B goed kunnen plannen. 
C goede werkkleding dragen. 
D zelfstandig kunnen werken. 

 
1p  17 Er wordt ook over een aantal regels gepraat. Robin wijst Abe erop 

dat zware verpakkingen niet zonder hulpmiddelen mogen worden opgetild.  
In welke wet zijn deze regels opgenomen? 
A Arbeidsongeschiktheidswet 
B Arbo-wet 
C Warenwet 
D Wet Volksgezondheid en milieuhygiëne 
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Robin neemt Abe in dienst en biedt hem de mogelijkheid één dag in de week naar school 
te gaan. Hij kan een half jaar bij Topsport verschillende werkzaamheden gaan doen. Abe 
hoeft er niet lang over na te denken. Hij zegt ja. Hij kan op 1 juli beginnen. De eerste 
weken zal hij begeleid worden door Onno.  
Op 1 juli meldt hij zich bij Topsport. De eerste weken werkt hij op de administratie.Onno 
laat hem de onderstaande voorraadkaart zien: 
 
 
Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 18 tot en met 21. 
 

VOORRAADKAART 

Artikel: T-shirt NIKE 
Artikelnummer: 0621 
Prijs: € 19,95    
Minimumvoorraad: 
Besteleenheid: 

5 stuks 
5 stuks 

 Maximum voorraad: 15 stuks 

datum omschrijving bij af saldo 

1 juli  Balans   7 

     

     

     

     

     

 
1p  18  Hoeveel bedraagt de waarde van de voorraad op 1 juli? Geef ook de berekening. 

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

2p  19 Onno geeft Abe een aantal gegevens over de maand juli: 
3 juli: verkocht 1 T-shirt. 
6 juli: bestelling van 5 T-shirts binnengekomen. 
7 juli: 1 T-shirt retour gezonden vanwege ontbrekend etiket 

    Verwerk deze gegevens op de bovenstaande voorraadkaart. 
 
1p  20 Op 27 juli bedroeg de voorraad Nike T-shirts nog 4 stuks.  

Hoeveel T-shirts moeten er die dag worden bijbesteld? 
A   1 
B   5 
C   10 
D   11 
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1p  21 Op de voorraadkaart staat minimumvoorraad 5 stuks. 
Een ander woord voor minimumvoorraad is 
A economische voorraad. 
B technische voorraad. 
C ijzeren voorraad. 
 

2p  22 Abe mag de wielrenbroeken gaan inventariseren. Hij maakt het onderstaande overzicht. 
    Bereken de ontbrekende bedragen en vul deze in op het overzicht. 

 
 

merk  aantal prijs waarde 

Rabo 8 € 10,95 € ……….. 

TVM 5 €   8,90 € ……….. 

U.S. Postal 5 €   8,95 € ……….. 

  Totaal € ……….. 

 
1p  23 Nadat alle wielrenbroeken zijn geïnventariseerd, blijkt er een verschil te zijn tussen de 

werkelijke voorraad en de administratieve voorraad. 
 Geef een mogelijke oorzaak voor dit verschil. 

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

wielrenbroeken 
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Gebruik voor het beantwoorden van de vragen 24 en 25 onderstaande informatie. 
 
Op 1 augustus werd de volgende bestelling verstuurd naar INTERTEXTIEL B.V.  
te Maastricht. 
 
BESTELBON BADPAKKEN                              d.d. 1-08-2004 

 
art. nr. omschrijving  aantal 

 
bestel-
eenheid 

prijs per 
eenheid 

totaal 

201611 Rucanor badpak maat S zwart   5 1 € 40,- €   200,- 

201612 Rucanor badpak maat M zwart   5 1 € 40,- €   200,- 

211800 Puma badpak maat L bont 10 1 € 45,10 €   451,- 

211801 Puma badpak maat XL bont 10 1 € 45,10 €   451,- 

Totaal € 1302,- 

 
1p  24 Wat is op deze bestelbon de prijs per eenheid? 

A de prijs per stuk 
B de prijs per 5 stuks 
C de prijs per 10 stuks 

 
1p  25 Op 5 augustus komt de bestelling binnen. 
   De chauffeur van de bestelling geeft Abe de bijbehorende vrachtbrief. 

Wat wordt er met de vrachtbrief gecontroleerd? 
A of de geleverde dozen vol zijn 
B of de rekening is bijgevoegd 
C of er kapotte artikelen zijn verzonden 
D of het aantal verzonden dozen klopt 

 
1p  26 Bij de bestelling zit een document waarmee je de inhoud van het pakket kunt controleren. 

Hoe heet dit document? 
A factuur 
B Manco - Breuk - Teveellijst 
C pakbon 



 

400031-2-762o 9 ga naar de volgende pagina 

1p  27 De dozen met badpakken worden met een plateauwagen de winkel binnengebracht. 
Welke van onderstaande afbeeldingen is een plateauwagen? 
 
 
 

 
 

             A   B        C    
 
1p  28 Op onderstaande afbeelding zie je hoe Abe de dozen met badpakken optilt. 

 

 
 
Abe tilt verkeerd. 

    Geef een voorbeeld van een juiste tilhouding. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  29 Abe controleert de bestelling voordat de goederen in het magazijn worden opgeslagen. 
Hij heeft vrije toegang tot het magazijn. 

 Hoe heet zo’n magazijn? 
 

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

 
1p  30 Tijdens de controle blijkt dat er een badpak met artikelnummer 201612 te weinig geleverd 

is. Abe moet dit verschil op de onderstaande Manco - Breuk - Teveellijst invullen.  
    Noteer het verschil op de onderstaande Manco – Breuk – Teveellijst.  

 
Manco - Breuk - Teveellijst 

Art.nr. Omschrijving aantal manco breuk teveel
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1p  31 In het magazijn staat ook een voorraadje flessen met schoonmaakmiddel. Op zo’n fles 
staat het hieronder afgebeelde pictogram. 

 
 
 
 
 

Wat betekent dit pictogram? 
A bijtende stof 
B ontplofbare stof 
C ontvlambare stof 
D schadelijke stof 
 
 
Gebruik voor het beantwoorden van de vragen 32 en 33 onderstaande gegevens.  

 
 

Abe mag Onno ook helpen met het opstellen van de cijfers over het eerste halfjaar. 
Zij hebben de onderstaande gegevens verzameld: 
− totale omzet  € 550.000,-  
− totale inkoopwaarde € 315.000,- 
 

1p  32  Hoeveel bedraagt de brutowinst over het eerste halfjaar van 2004? Geef ook de  
    berekening. 

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

1p  33 De bedrijfskosten waren € 145.000,-. 
    Hoeveel bedraagt de nettowinst over het eerste halfjaar van 2004? Geef ook de 

berekening. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
 
Met de artikelgroepen trainingspakken, sportschoenen, T-shirts, sokken en accessoires  
is een omzet behaald van € 250.000,- 
De onderlinge verdeling tussen deze artikelgroepen is als volgt: 5 : 8 : 2 : 2 : 3. 

 

 
2p  34  Hoeveel bedraagt de omzet van sportschoenen. Geef ook de berekening. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 35 en 36. 
 
De detailhandel krijgt de laatste jaren steeds meer te maken met criminaliteit. 
Topsport wil daarom maatregelen nemen om de kans op overvallen te verminderen. 
 
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  35 Het aantal overvallen op kledingzaken is in het derde kwartaal 2002 veel hoger dan in het 

derde kwartaal van 2001. 
De stijging van het aantal overvallen bedraagt 
A   6. 
B   9. 
C 15. 
 

1p  36 Het aantal overvallen op slijterijen is niet zo hoog. 
 Geef hiervoor een verklaring. 

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

1p  37 Met welke van de onderstaande maatregelen kan Topsport de kans op een overval op de 
winkel verminderen? 
A brandvertragende deuren plaatsen  
B klanten zoveel mogelijk laten pinnen 
C sportartikelen van beveiligingsplaatjes voorzien 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  38 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  39 De schade ontstaan door diefstal in de detailhandel bedroeg in 2002 
   750 miljoen euro. Diefstal komt met name voor bij supermarkten. 

Geef hiervoor een verklaring. 
A de inrichting van de supermarkten 
B de ligging van de supermarkten 
C de vloeroppervlakte van de supermarkten 
 


