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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
MEIKE 
 
 
Meike is eigenaresse van een kledingzaak met tweedehands kleding van topmerken. 
Zij maakt lange dagen, omdat ze zoveel mogelijk zelf doet. 
 
 

1p  1 Elke dag maakt Meike na sluitingstijd de kassa op.  
De kassa-uitdraai geeft aan voor hoeveel geld er die dag verkocht is. 
Wat geeft de kassa-uitdraai aan? 
A de omzet 
B de verdienste 
C de winst 
 

1p  2 Een klant biedt Meike een jas te koop aan van het merk MEXX. 
Zij wil de jas op een verkoopsterke zone hangen. 
Welke plek in een winkel is een verkoopsterke zone? 
A bij de pashokjes 
B links achter in de winkel  
C rechts vooraan in de winkel 
 

1p  3 Een jas behoort tot de groep kledingtextiel. 
 Schrijf nog een andere groep textielproducten op. 

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

1p  4 De groep kledingtextiel is weer onder te verdelen in andere groepen. 
Bij welke andere groep hoort een regenjas? 
A bij de accessoires 
B bij de bovenkleding 
C bij de overkleding 
 

1p  5 Een andere klant past een jurk die gemaakt is van viscose. 
 Waarvan wordt viscose gemaakt? 

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

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D

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

  (1) 



400031-2-768o 3 ga naar de volgende pagina 

1p  6 De klant vraagt Meike hoe zij het jurkje van viscose het beste kan wassen. 
Welk wasprogramma zal Meike de klant adviseren? 
A 60-gradenwasprogramma 
B anti-kreukwasprogramma 
C chemisch reinigen 
 

2p  7 De klant vraagt Meike of het nodig is de jurk van viscose te strijken na het wassen. 
 Welk antwoord zal Meike de klant geven? 

Leg je antwoord uit. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  8 Meike heeft nog meer nieuwe artikelen binnengekregen.  
Ze wil voor de nieuwe artikelen een tijdelijke uitstalling maken.  
De uitstalling moet goed opvallen. 
 

 
 
Hoe wordt de uitstalling op bovenstaande afbeelding genoemd? 
A een display 
B een etalage 
C een vitrine 
 

1p  9 Meike vindt het belangrijk dat ze met haar winkel het milieu zo min mogelijk belast.  
Zij let daarom bij het inpakken van haar artikelen en haar verpakkingen extra op het 
milieu. 

 Hoe kan Meike op het milieu letten bij het inpakken?  
Geef een voorbeeld. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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Meike heeft een aantal artikelen dat niet zo goed verkocht wordt. 
Zij besluit deze artikelen af te prijzen.
 

 
1p  10 Een van deze artikelen kost € 15,-. 

Welke prijs moet Meike op het prijskaartje zetten als ze het artikel met 25% wil afprijzen? 
A €   3,75 
B €   7,50 
C € 11,25 
D € 14,40 
 

1p  11 Meike lijdt soms verlies door derving. 
 Schrijf twee voorbeelden op van derving. 

 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 
 
JHAMED EN CARLO 
 
 
Jhamed zit in klas 3 van het vmbo Mode en commercie. Hij is aan het leren voor een 
schoolexamen en laat zich overhoren door een vriend, Carlo. 
Carlo stelt Jhamed de volgende vragen. Jij moet deze vragen ook beantwoorden. 
 
 

1p  12  Wat is de Engelse afkorting voor artikelen die het eerst zijn binnengekomen en die 
ook het eerst moeten worden verkocht? 

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

1p  13 Sommige artikelen staan in een winkel achter glas. 
 Geef een reden waarom dat nodig kan zijn. 

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

1p  14 Wat is emballage? 
A een foutbon 
B een vrachtbrief 
C statiegeld 
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1p  15 Wat is een collo? 
A een bestellijst 
B een merketiket 
C een verpakkingseenheid 
 

1p  16 Hoe wordt de voorraad genoemd die op een bepaald moment in de winkel en in het 
magazijn aanwezig is? 
A de economische voorraad 
B de minimum voorraad 
C de technische voorraad 
 

1p  17 Van welk soort artikelen heeft een modezaak een ijzeren voorraad? 
A van de basiscollectie 
B van kleding die in de mode is 
C van rage-artikelen van het seizoen 
 

1p  18 De laatste vraag die Carlo aan Jhamed stelt, gaat over het controleren van een pakbon. 
Wat betekent het als een artikel manco is? 
dat het artikel  
A niet besteld is 
B niet de juiste kwaliteit heeft 
C niet geleverd is 
 
 
KLEDING IN ALLE SOORTEN EN MATEN 
 

1p  19 Bij welk silhouet horen de onderstaande kenmerken? 
− brede schouders 
− smalle taille 
− wijd uitlopende rok 
A bij de A-lijn 
B bij de X-lijn 
C bij de Y-lijn 
 

1p  20 In de zeventiger jaren ontstaat een nieuw verschijnsel in de mode, ‘uniseks'. 
Wat houdt dat in? 
A dat mannen en vrouwen dezelfde kleding dragen 
B dat mannen en vrouwen verschillende kleding dragen 
C dat mannen vrouwenkleding dragen 
 

1p  21 De kleding die Armani ontwerpt, is vaak in één kleur.  
Hoe wordt dit kleurgebruik genoemd? 
A complementair 
B monochroom 
C polychroom 
 

1p  22  Noem twee namen van Nederlandse kindermodemerken. 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
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1p  23  Noem twee belangrijke accessoires bij een mannenkostuum. 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 

1p  24 Wat was de eerste functie van het T-shirt? 
A bovenhemd 
B nachthemd 
C onderhemd 
 

1p  25 Welke afbeelding is een pump? 
 

   
A B C 

 
1p  26  Wat is de naam van het setje kledingstukken op onderstaande afbeelding? 

 

 
 
 
..........................................................................................................................................  
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1p  27 Welke tas is afkomstig van het modehuis Chanel? 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A B C 
 

1p  28 Welk overhemd heeft een wide-spread kraag? 
 

  
A B C 

 
 

 
 

1p  29 Wat is een andere naam voor de broek op bovenstaande afbeelding? 
A hotpants 
B knickerbocker 
C oxfordbags 
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1p  30 Hieronder zie je een vergroting van een deel van een weefsel.  
Dit weefsel wordt regelmatig gebruikt voor pakken en jassen in een wintercollectie. 
Welk soort weefsel is dit? 
 

 
 
A jersey 
B tinneroy 
C visgraat 
 

1p  31 In welke tijd was onderstaande stijl mode? 
 

A in de jaren '30 
B in de jaren '50 
C in de jaren '80 
 

1p  32 Hieronder staat een aantal accessoires. 
− kettingen 
− buttons 
− veiligheidsspelden 

 Door welke jongerengroep werden deze accessoires veel gebruikt? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  33 Begin 20e eeuw werd de total-look bedacht. 
 Geef de volledige omschrijving van total-look. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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PIETER 
 
 
Pieter werkt in een grote sportzaak in het centrum van Almere. 
Hij werkt deze week in de winkel, maar hij helpt ook af en toe in het magazijn. 
Er komt een grote bestelling goederen binnen. Omdat het rustig is in de winkel, vraagt 
de magazijnmedewerker Pieter om hulp. 
 
 

1p  34 Bij de goederen die binnengekomen zijn, zit een formulier waarop je kunt zien wat er in de 
verpakking zit. 
Welk formulier is dit? 
A een offerte 
B een pakbon 
C een vrachtbrief 
 

1p  35 Bij de bestelling is een pallet met T-shirts binnengekomen. 
Pieter vervoert de pallet vanaf de binnenplaats naar het magazijn. 
Welk van de onderstaande hulpmiddelen is hiervoor het meest geschikt? 
 

  
A B C 

 
1p  36 Wie stuurt een orderbevestiging? 

A de leverancier 
B de magazijnmedewerker 
C de winkelier 
 
 
's Middags is het drukker in de winkel. De filiaalhouder vraagt Pieter om weer in de 
winkel te helpen. Er komt een klant binnen die graag geholpen wil worden.

 
 

1p  37 De klant koopt voor de wintersport een jack met een bijpassende broek.  
Welke eigenschappen moet het materiaal van de broek hebben? 
A Het moet isolerend en waterafstotend zijn. 
B Het moet slijtvast en vochtopnemend zijn. 
C Het moet sterk en brandwerend zijn.  
  Let op; de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  38 De klant heeft damesmaat 36. 
Welke maat komt overeen met damesmaat 36? 
A S 
B M 
C L 
D XL 
 

1p  39 De klant koopt naast de wintersportkleding nog sportsokken en een regenjas.  
Ze wil weten op hoeveel graden ze witte katoenen sportsokken het best kan wassen. 
Welk wasadvies zal hoogstwaarschijnlijk op de verpakking staan? 
 

   
A B C 

 
1p  40 Er zijn verschillende soorten wasmiddelen.  

Welk soort wasmiddel kan de klant het best gebruiken voor het wassen van witte 
sportsokken? 
A een bontwasmiddel 
B een fijnwasmiddel 
C een totaalwasmiddel 
D een wolwasmiddel 
 

1p  41 Het materiaal van de regenjas die de klant koopt, heeft een nabehandeling gekregen om 
de eigenschappen te verbeteren.  
Welke eigenschap is het belangrijkst voor een regenjas? 
A kleurecht 
B motwerend 
C vochtafstotend 
 

1p  42 Welke artikelen kunnen in een sportzaak tot het randassortiment horen? 
A tennisschoenen 
B zonnebrandmiddelen 
C zwempakken 
 

1p  43 In de sportzaak waar Pieter werkt, doen ze veel aan klantenbinding. 
 Geef een voorbeeld van een vorm van klantenbinding. 

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

1p  44 In de sportwinkel wordt regelmatig geïnventariseerd. 
Wat is inventariseren? 
A het bijhouden van het aantal verkopen per verkoper  
B het opmaken van de kassastaat 
C het tellen van de artikelen in de winkel en in het magazijn 
 

einde 0000-0000* 400031-2-768o* 


