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

1p  1 Hieronder is een boeketje met chrysanten in een klein vaasje afgebeeld.  
 

 
Er moeten 25 van deze boeketjes gemaakt worden. 

 Hoeveel chrysantentakken zijn nodig voor deze 25 boeketjes? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  2 In het magazijn staan dozen met de glazen vaasjes die voor de boeketjes gebruikt gaan 
worden. In iedere doos zitten zes vaasjes. 
Hoeveel dozen moeten uit het magazijn gehaald worden? 
A vier dozen 
B vijf dozen 
C zes dozen 
 

1p  3 Twee grondstoffen die zijn gebruikt om dit glazen vaasje te maken, zijn soda en zand. 
Welke grondstof is hiervoor nog meer gebruikt? 
A kalksteen 
B kiezel 
C lood 
 

A 
B 
C 
D
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1p  4 Soms zijn vazen van kristal gemaakt. 
Wat zijn de eigenschappen van kristal? 
A Kristal geeft een doffe klank en is goedkoop. 
B Kristal geeft een doffe klank en is kostbaar. 
C Kristal geeft een heldere klank en is goedkoop. 
D Kristal geeft een heldere klank en is kostbaar. 
 
 
EEN KOELCEL 
 

1p  5 De koelcel wordt gebruikt om levende producten op voorraad te houden. 
Niet elke bloemenwinkel heeft een koelcel. 
Welke bloemist zal het meest waarschijnlijk een koelcel hebben? 
A de bloemist bij wie de grossier dagelijks langskomt 
B de bloemist die zelf eenmaal per week naar de veiling gaat 
C de bloemist met een hoge omzetsnelheid 
 

2p  6 Het gebruik van een koelcel heeft een aantal nadelen. 
 Noem twee van deze nadelen. 

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

2p  7 Het gebruik van een koelcel door de bloemist heeft ook voordelen. 
 Noem twee van deze voordelen. 

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

1p  8 Wat is de beste temperatuur om een voorraad bloemen in de koelcel te houden? 
A   0 °C 
B   8 °C 
C 15 °C 
 

1p  9 Het is belangrijk om bloemen die zojuist zijn binnengekomen, achteraan in de koelcel te 
zetten. De bloemen die er al stonden, worden dan vooraan gezet.  

 Leg uit waarom de bloemist dit doet. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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BLOEMENVERZORGING 
 

2p  10 Hieronder zijn drie verschillende snijbloemen afgebeeld. Deze bloemen moeten elk op 
een andere manier verzorgd worden. 
 

    
 
1 viburnum   2 hyacint   3 gerbera 
 

 Geef aan hoe deze bloemen verzorgd moeten worden. Vul per regel één cijfer in. 
 

verzorging cijfer bloem 

bol- en knolbloemenvoedsel gebruiken  

ondiep in het water zetten  

heester snijbloemenvoedsel gebruiken  

 
1p  11 In een bloemenzaak worden bloemen schoongemaakt en schuin aangesneden. 

 

 
Eerst worden de bloemen uitgepakt. 
In welke volgorde worden de handelingen daarna verricht? 
A het blad verwijderen – schuin afsnijden – in de vaas zetten 
B in de vaas zetten – het blad verwijderen – schuin afsnijden 
C schuin afsnijden – het blad verwijderen – in de vaas zetten 
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3p  12 Hieronder is een aantal gereedschappen te zien. Deze worden gebruikt om bepaalde 
werkzaamheden te verrichten. 
 

 
 Geef met een kruisje aan welk gereedschap het best voor welke werkzaamheid 

gebruikt kan worden.  
 

werkzaamheden draad- 
tang 

huishoud-
schaar 

rozen- 
schraper 

snoei- 
schaar 

lint verwerken bij het inpakken     

stelen van boeketten afknippen     

doornen verwijderen      

draad doorknippen     
 
 
EEN FAMILIE 
 

1p  13  Zoek op tot welke plantenfamilie de Aechmea en de Neoregelia behoren. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  14  Zoek op hoe planten uit deze familie water opvangen en bewaren. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  15 Zoek op hoe deze planten zich vermeerderen. 
A door sporen 
B door uitlopers 
C door zaad 
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VEGETATIEF EN DECORATIEF 
 

1p  16 Hieronder staan twee bloemstukken afgebeeld. 
 

  
 
Deze zijn gemaakt met een groot aantal dezelfde materialen. 
Het ene bloemstuk is vegetatief en het andere decoratief gestoken.  

 Wat is het belangrijkste kenmerk van een vegetatief gestoken bloemstuk? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  17  Waarop moet gelet worden bij het kiezen van een schaal voor een vegetatief 
bloemstuk? 

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

1p  18 In beide bloemstukken zit een rode hanenkam verwerkt. 
 Zoek de wetenschappelijke naam op van deze hanenkam. 

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

1p  19 De rode hanenkam bloeit vooral in een bepaald seizoen. 
Welk seizoen is dit? 
A lente 
B zomer 
C herfst 
D winter 
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AARDEWERK 
 

1p  20 Op de foto maakt een pottenbakker een vaas. 
 

 
Welke techniek gebruikt de pottenbakker om de vaas te maken? 
A boetseren 
B draaien 
C gieten 
D persen 
 

2p  21 Om klei in steen te veranderen moet het gebakken worden in een oven. In het schema 
staan verschillende soorten aardewerk. Elke soort wordt op een andere temperatuur 
gebakken. 

 Geef met een kruisje aan welke baktemperatuur bij welk soort aardewerk hoort. 
 
soorten aardewerk 800 ºC 1000 ºC 1200 ºC 1300 ºC 
aardewerk     

biscuit     

porselein     

steengoed     
 

1p  22 Klei die gebakken wordt bij 800 ºC, is poreus. 
 Wat betekent poreus? 

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

2p  23 Potten, vazen en schalen worden geglazuurd om ze een mooie kleur te geven.  
 Noem nog twee redenen om te glazuren. 

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

1p  24 Om te controleren of er een barst of een scheur in een pot zit, tikt de pottenbakker met de 
hand op de pot. 

 Waaraan merkt de pottenbakker dan of er een barst of scheur in zit? 
 
..........................................................................................................................................  



 

400032-2-801o 8 ga naar de volgende pagina 

HET TUINCENTRUM 
 
Anne werkt bij tuincentrum ‘De Wilde Wingerd’. Op de kamerplantenafdeling probeert men 
de kamerplanten zo overzichtelijk mogelijk weg te zetten. Op kaartjes staat aangegeven 
welke omstandigheden geschikt zijn voor de kamerplanten. 
 

3p  25 Groeifactoren zijn belangrijk voor een optimale groei en ontwikkeling van een plant. 
 Noem drie groeifactoren. 

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

2p  26 Anne ziet op een bestelbon de volgende planten staan: 
- kaaps viooltje 
- flamingoplant 
- klimop 
- croton 
- vrouwentong 

 Kruis in het schema aan welke van deze planten bloeiend en welke niet bloeiend 
worden aangevoerd. 

 

plant bloeiend niet-
bloeiend 

kaaps viooltje   

flamingoplant   

klimop   

croton   

vrouwentong   
 

1p  27  Zoek de volledige wetenschappelijke naam van de croton op. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  28 Aan het uiterlijk van een plant is te zien of ze veel of weinig water nodig heeft. Planten uit 
een warm en droog klimaat zijn vaak aangepast aan de warme en droge omstandigheden. 
Een cactus bijvoorbeeld heeft geen bladeren maar stekels.  
Welke van de onderstaande planten heeft dikke bladeren en kan goed tegen droge lucht? 
A Abutilon cultivars 
B Adiantum raddianum 
C Agave americana 
D Calceolaria cultivars 
 

1p  29  Kruis in onderstaande tabel aan, hoe de Pelargonium (Grandiforum Groep) verzorgd 
moet worden.  

 
groeifactor veel matig weinig 
water    

licht    
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1p  30 Via welke weg komen planten bij de mensen terecht? 
A kweker  cash and carry  consument  tuincentrum 
B kweker  cash and carry  tuincentrum  consument 
C kweker  tuincentrum  cash and carry  consument  
D kweker  tuincentrum  consument  cash and carry 
 
 
ABC MUSCARI 
 
Chantal werk bij een tuincentrum. Een klant wil een kist Muscari kopen. Op een label bij 
een kistje staat het volgende: 
 

 
 

1p  31 ABC MUSCARI® is een handelsnaam. Muscari is de wetenschappelijke naam voor het 
afgebeelde plantje. Een klant wil graag de Nederlandse naam van de Muscari weten. 

 Wat is de Nederlandse naam van de Muscari? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  32 Onder welke categorie is de Muscari in te delen? 
A bol- en knolgewassen 
B eenjarige perkplanten 
C korte dag planten 
D snijmaterialen 
 

1p  33 Op het label staat dat het bemesten van de Muscari niet noodzakelijk is.  
 Waarom hoeft de Muscari niet bemest te worden? 

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