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

BEURZEN 

Het is september. Hoewel de meeste mensen nog lang niet aan de kerstdagen denken, 
gaan de medewerkers en de eigenaar van bloembinderij 'Dille' kerstinkopen doen op een 
vakbeurs. 
 
De vakbeurs is voor iedereen toegankelijk. Maar particulieren kunnen er geen inkopen 
doen. 
Waar moet men ingeschreven staan om inkopen op de vakbeurs te kunnen doen? 
A bij de Bloemisten Business Club 
B bij de Fleurop 
C bij de Kamer van Koophandel 
D bij de veiling 
 
Op de vakbeurs worden nieuwe producten gepresenteerd. Ook is er een groot aanbod 
van bloemwerk dat de bloemist in zijn winkel kan namaken. 

 Noem nog twee manieren waarop de bloemist nieuwe ideeën op kan doen. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Bij een stand die volledig met kerstartikelen is ingericht, zijn alle artikelen van 
prijskaartjes voorzien. Deze prijzen zijn de 'kale' prijzen. De bloemist betaalt boven op 
deze prijs nog een percentage. 
Hoe heet dit percentage? 
A accijns 
B BTW 
C inkoopbelasting 
D premie 
 
Een kerstman van aardewerk kost op de vakbeurs € 4,95 inkoop. Voor het berekenen van 
de verkoopprijs hanteren ze bij bloembinderij ‘Dille’ de volgende formule:  
inkoopprijs + opslagpercentage = verkoopprijs. Het opslagpercentage is 120%. 

 Wat is de verkoopprijs van de kerstman? Schrijf de berekening op. 

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

..........................................................................................................................................  
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Van het opslagpercentage moet de bloemist zijn kosten betalen. 
 Noem twee kostenposten van de bloemist. 

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

..........................................................................................................................................  
 
In de bloemenwinkel zijn twee BTW-tarieven van toepassing namelijk 6% en 19%. 

 Geef met een kruisje in het schema aan welk tarief bij welk product van toepassing is. 
 

 plantenvoeding kamerplant tulpen vazen 

6% BTW     

19% BTW     

 
Een bloemist schrijft voor een klant een rekening van € 245,00 exclusief 6% BTW. 

 Hoeveel bedraagt de BTW? Schrijf de berekening op. 

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

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

BLOEMENOORLOG 

In 2004 was er een 'bloemenoorlog' tussen Rusland en Nederland. In Rusland mochten er 
geen bloemen meer uit Nederland geïmporteerd worden, omdat er trips op de bladeren 
was ontdekt. 
 
Een ander beestje dat vaak op planten voorkomt is bladluis. 
Op welke foto staat de bladluis afgebeeld? 
 

 

 

A B C D 
 
Een natuurlijke bestrijder van de bladluis is het lieveheersbeestje. 
Hoe heet deze vorm van bestrijding? 
A biologische bestrijding 
B chemische bestrijding 
C huismiddel bestrijding 
D mechanische bestrijding 
 

2p  5 

2p  6 

2p  7 

1p  8 

1p  9 
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Door de boycot van Rusland ontstond er in Nederland een overschot aan bloemen. 
Dit had gevolgen voor de prijs. 
Wat gebeurt er met de prijs van de bloemen op de veiling als er een groot aanbod is en 
weinig vraag? 
A De prijs blijft gelijk. 
B De prijs blijft gemiddeld. 
C De prijs stijgt. 
D De prijs daalt. 
 
Ook op de Nederlandse veiling worden bloemen en planten gecontroleerd op ziekten of 
plagen. 
Wie voert deze controle uit? 
A de inpakker 
B de keurmeester 
C de opsteker 
D de veilingmeester 
 
Op welk document worden op de veiling de eventuele op- en aanmerkingen over de 
kwaliteit van bloemen en planten vermeld? 
A aanvoerbrief 
B kopersplaat 
C pakbon 
D rekening 
 
Soms worden bloemen en planten op de veiling 'doorgedraaid'. 

 Wanneer gebeurt dat? 

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

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

TRADITIE 

Uit onderzoek blijkt dat traditie nog steeds een grote rol speelt bij het huwelijk.  
De trouwjapon is meestal wit, gebroken wit of lichtbruin. De bruidegom kleedt zich het 
liefst in een donker pak en voor het bruidsboeket worden vaak witte bloemen uitgekozen. 
 
Wat is in Nederland de symbolische betekenis van de kleur wit? 
A haat 
B liefde 
C reinheid 
D rouw 
 

1p  10 

1p  11 

1p  12 

1p  13 

1p  14 
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Op de foto’s staan twee bloemen die vaak in bruidsboeketten verwerkt worden. 
 

 
 

1 2 
 

 Schrijf de wetenschappelijke namen van deze bloemen op. 

1 .......................................................................................................................................  

2 .......................................................................................................................................  
 
Een bindster maakt een draadgebonden bruidsboeket. Hierin verwerkt zij de bloemen die 
bij de vorige vraag staan afgebeeld. 
Welke draadsoort kan zij het beste gebruiken om deze bloemen op draad te zetten? 
A corsagedraad 
B dunne pook 
C dik anjerdraad 
D wikkeldraad 
 
Bij een bruiloft horen corsages. Deze worden meestal met een speldje op de kleding 
bevestigd. Dit kan ook op andere manieren. 

 Noem een andere manier om corsages op kleding te bevestigen. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Behalve een bruidsboeket en corsages kunnen er nog andere bloemenarrangementen 
aan een aanstaand bruidspaar verkocht worden. 

 Noem twee van deze arrangementen. 

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

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

1p  15 
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HULPMIDDELEN 

Naast steekschuim zijn er nog een aantal andere middelen om plantaardige materialen op 
hun plek te houden, zoals bijvoorbeeld spijkers. 
 

 
 
Het onderstaande hulpmiddel is de verkleinde weergave van de spijkers in het bloemstuk. 
 

 
 
Hoe wordt dit hulpmiddel genoemd? 
A betonprikker 
B glasprikker 
C kunststofprikker 
D loodprikker 
 

1p  19 
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De prikker wordt veel gebruikt in ikebanaschikkingen. 
 

 
 
Uit welk land is ikebana oorspronkelijk afkomstig? 
A Amerika 
B Italië 
C Japan 
D Roemenië 
 
In het bloemstuk zijn de stelen van de plantaardige materialen evenwijdig aan elkaar 
gestoken. 
 

 
 
Wat is de naam van deze schikking? 
A driehoekschikking 
B halve-maanschikking 
C millefleurschikking 
D parallelschikking 
 

1p  20 

1p  21 
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Van de Rudbeckia zijn alleen de bloemhoofden verwerkt. 
 

 
 
Van welke snijbloemen worden ook soms alleen de bloemhoofden verwerkt? 
A van de Campanula glomerata 
B van de Achillea filipendulina 
C van de Helianthus annuus 
D van de Zinnea elegans 
 
Een ander hulpmiddel is stopgroen. 
Wat is een nadeel bij het gebruik van stopgroen als hulpmiddel? 
A bacterievorming 
B ethyleen 
C kalkaanslag 
D oxidatie 
 

1p  22 

1p  23 
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OLYMPISCHE ZOMERSPELEN 

Hieronder staat een afbeelding van een sporter die wordt gehuldigd met een lauwerkrans 
en een boeket tijdens de laatste Olympische zomerspelen. 
 

 
 
De boeketten bestonden uit vijf verschillende soorten bloemen in de kleuren van de vijf 
Olympische ringen. 
De bloem die voor de blauwe ring gebruikt werd is de Limonium sinuatum. 
Op welke foto staat deze bloem afgebeeld? 
 

    
A B C D 

 
De kleuren rood en oranje van de Olympische ringen werden uitgebeeld door rozen en 
gerbera’s. 
Aan welk deel van de gerberabloem is de versheid te controleren? 
A aan de bloemkolven 
B aan de kelkbladeren 
C aan de meeldraden 
D aan de schutbladeren 
 

1p  24 

1p  25 
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De lauwerkrans wordt al vanaf de oudheid gemaakt. Ook de groenslingers op de 
onderstaande foto dateren uit de oudheid. 
 

 
 
Hoe wordt deze slinger ook wel genoemd? 
A diadeem 
B festoen 
C guirlande 
D kroon 
 
Als basis voor de slingers wordt touw gebruikt. 
Met welk hulpmiddel wordt het groen om het touw bevestigd? 
 

 
A B C D 

 

KERSTSTER 

Bijna iedereen heeft met de kerstdagen minstens één Euphorbia pulcherrima in huis 
staan. Om ervoor te zorgen dat de consumenten zo lang mogelijk plezier hebben van 
deze plant is er een poster gemaakt. Op deze poster worden tips gegeven over de 
verzorging. 
 
Bij binnenkomst in de winkel moeten de hoezen van de kerststerren binnen 24 uur 
verwijderd worden. 

 Noem hiervoor één reden. 

..........................................................................................................................................  
 
Een Euphorbia pulcherrima kan niet tegen kou en tocht. De optimale temperatuur voor 
deze plant ligt tussen 15 °C en 17 °C. 
Welke snijbloem kan geen temperaturen onder de 15 °C verdragen? 
A de Anthurium andreanum 
B de Gerbera jamesonii 
C de Lilium longiflorum 
D de Paeonia lactiflora 
 

1p  26 

1p  27 

1p  28 

1p  29 
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Op de poster is onderstaand plaatje afgebeeld. 
 

 
 

 Noem één reden waarom er geen groente en fruit binnen 10 meter van  
de Euphorbia pulcherrima geplaatst mag worden. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Voor de verzorging staat onderstaand plaatje op de poster. 
 

 
 
Wat geven de getallen 60 - 70% op dit plaatje aan? 
A de lichtbehoefte 
B de luchtvochtigheid 
C de mestsoort 
D de zuurgraad 
 

1p  30 

1p  31 
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De Euphorbia pulcherrima behoort tot een grote familie. Eén daarvan is  
de Euphorbia fulgens, de snijbloem die hieronder is afgebeeld. 
 

 
 
Wanneer deze snijbloem aangesneden wordt komt er melksap vrij.  
Hoe kan dit 'bloeden' gestopt worden?  
A door de stengel in heet water te houden 
B door de stengel in koud water te houden 
C door de stengel in water met chloor te houden 
D door de stengel in water met snijbloemvoedsel te houden 
 

AFVAL 

Een bloemenwinkel heeft verschillende soorten afval. 
 Wat is het verschil tussen chemisch en biologisch afval? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Bij het maken van een bloemstuk ontstaan verschillende afvalsoorten. Deze zijn hieronder 
in een schema opgenomen. Sommige van deze afvalsoorten zijn recyclebaar en sommige 
niet. 

 Geeft met een kruisje in het schema aan welk afvalsoort recyclebaar is en welke niet. 
 

 recyclebaar niet 
recyclebaar 

groenafval   

plastic hoes   

papier   

glazen steekbuisje   
 
Snijbloemen zoals Anthurium en orchideeën komen vaak in een doos binnen van de 
veiling. Het is de bedoeling dat zowel de verpakking als de steekbuisjes verwijderd 
worden. 

 Wat is de functie van de steekbuisjes om de bloemstelen? 

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

1p  32 

1p  33 

2p  34 

1p  35 
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STEEKSCHUIM 

Bij het maken van bloemstukken is steekschuim een veel gebruikt hulpmiddel. 
 Waarom mag steekschuim niet onder water gedrukt worden? 

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

 Noem twee hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om steekschuim in een schaal 
te bevestigen. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Bij snijbloemen zorgt steekschuim voor de watervoorziening. 

 Waarvoor dient steekschuim bij droogbloemen? 

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

 Welke kleur heeft steekschuim dat gebruikt wordt voor droogbloemen? 

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

SNOT EN ZO 

Op de foto staat een bijzondere vaas. De basis van het ontwerp is snot. De ontwerper liet 
vijf proefpersonen niezen in een 3D-scan. Het resultaat vergrootte hij 1000 maal en zo 
ontstond deze vaas: the Airborne Snotty Vase. 
 

 
 
Hoe noemt men een vaas of pot waar maar één exemplaar van gemaakt is? 
A een duplicaat 
B een kopie 
C een replica 
D een unica 
 

1p  36 

2p  37 

1p  38 

1p  39 

1p  40 
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Iedereen kent ze wel. De vaasjes met bloemen in de binderij, die te lang hebben gestaan. 
De stank is vreselijk en de stelen zijn 'snotterig'. Door een houdbaarheidsmiddel aan dit 
water toe te voegen kan dit worden voorkomen. 

 Noem twee bestanddelen van een houdbaarheidsmiddel. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Door de vorm van the Airborne Snotty Vase is het moeilijk om steekschuim te gebruiken. 
Gelukkig zijn er ook andere hulpmiddelen om bloemen in te steken. Eén daarvan is 
stopgroen. 

 Noem nog drie voorbeelden van alternatieve hulpmiddelen. 

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

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

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

PLANTEN 

Planten hebben licht en water nodig om te kunnen groeien.  
 Noem nog twee factoren die een plant nodig heeft, om te kunnen groeien. 

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

..........................................................................................................................................  
 
In planten vindt fotosynthese plaats. 
Wat is een andere naam voor fotosynthese? 
A koolstofassimilatie 
B koolzuurassimilatie 
C koolzuurgasassimilatie 
D zuurstofassimilatie 
 
Wat is de belangrijkste combinatie van voedingsstoffen (hoofdelementen) voor een plant? 
A magnesium, fosfor en kalk 
B mangaan, fosfor en kalium 
C natrium, fosfor en kalk 
D stikstof, fosfor en kalium 
 
Water is van groot belang voor een plant, omdat water een aantal belangrijke functies in 
de plant vervult. Eén van die functies is het transporteren van voedingsstoffen en suikers.  

 Noem nog twee functies van water in de plant. 

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

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

2p  41 

2p  42 

2p  43 

1p  44 

1p  45 

2p  46 
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In de plant komen twee sapstromen voor. Eén sapstroom gaat omhoog en de ander gaat 
naar beneden. 
Via welke vaten gaat de sapstroom omhoog? 
A in de houtvaten 
B in de bastvaten 
C in de zeefvaten 
D in de sapvaten 
 
Licht zorgt er onder andere voor dat planten groen worden. 

 Welk onderdeel van het blad speelt hierbij een rol? 

..........................................................................................................................................  
 
Welke van de onderstaande planten kan een klant overhouden? 
A Ageratum houstonianum 
B Gazania cultivars 
C Nerium oleander 
D Tagetes patula 
 
Een voordeel van planten in een roodstenen binnenpot is dat ze minder snel omvallen 
dan planten in een kunststof binnenpot. Het gebruik van een kunststof binnenpot heeft 
echter ook voordelen. 

 Noem twee van deze voordelen. 

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

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

VEILING 

De meeste snijbloemen op de veiling worden in emmers aangeleverd. Sommige bloemen 
worden nog steeds in dozen aangeleverd.   

 Waarom is het belangrijk dat bloemen die op de veiling in dozen aangeleverd zijn, zo 
snel mogelijk op water worden gezet? 

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

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

 Welke invloed heeft de steellengte van de roos op de prijs? 

..........................................................................................................................................  
 
Voor een aantal snijbloemen is het beter, als ze op ondiep water staan. 

 Noem een bloem die op ondiep water geplaatst moet worden. 

..........................................................................................................................................  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

1p  47 

1p  48 

1p  49 

1p  50 

1p  51 
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Hieronder staat een emmer afgebeeld. 
 

 
 

 Hoe wordt deze emmer genoemd? 

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

BLOEMIST 'SCHIK HET CREATIEF' 

Bloemist 'Schik het Creatief' koopt zijn bloemen minimaal drie keer per week in bij een 
cash-and-carry. 

 Wat is het voordeel van meer dan één keer in de week bloemen inkopen? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Marijke gaat naar bloemenzaak 'Schik het Creatief'. Zij wil een boeket voor haar moeder 
kopen. Bij haar binnenkomst knikt de bloemist haar toe. 

 Hoe heet deze vorm van communicatie? 

..........................................................................................................................................  
 
Hieronder is een machine afgebeeld die vaak in een binderij staat. 
 

 
 

 Waar wordt deze machine voor gebruikt? 

..........................................................................................................................................  
 
Met welk gereedschap worden rozen aangesneden? 
A met een kartelschaar 
B met een mes 
C met een rozenschrapper 
D met een snoeischaar 

1p  54 

1p  55 

1p  56 

1p  57 

1p  58 


