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 Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het Opzoekboek Groen 

Dit examen bestaat uit 55 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 69 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

Postzegels met bloemenzaad 
 
In 2007 is er een postzegelvel uitgegeven met de naam 'Bloemetjes cadeau'.  
Op iedere postzegel was een zadenmix met verschillende soorten bloemzaden 
aangebracht. In de zadenmix zaten zaden van anjers, petunia's, 
vlasleeuwenbekjes, leeuwenbekjes en lobelia's.  
 

 
 

1p 1 Planten kunnen op verschillende manieren vermeerderd worden. 
Hoe wordt vermeerdering door middel van zaad ook wel genoemd? 
A aseksuele vermeerdering 
B geslachtelijke vermeerdering 
C ongeslachtelijke vermeerdering 
D vegetatieve vermeerdering 
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2p 2 De uitgevers van de postzegels konden niet garanderen dat alle zaadjes zouden 
gaan kiemen en uitgroeien tot planten. Hiervoor moeten namelijk alle 
groeifactoren optimaal zijn. 

 Schrijf drie groeifactoren voor planten op. 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 

1p 3 Alle zaden waren van éénjarige planten. 
 Geef de definitie van éénjarige planten. 

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

2p 4 De postzegels mochten alleen gebruikt worden voor post binnen Nederland.  
Dit om verspreiding van plantenziekten naar andere landen te voorkomen. 
Plantenziekten kunnen ingedeeld worden in drie groepen, namelijk: 
− infecties 
− aantastingen door dieren 
− gebreksziekten of overmaatsverschijnselen 

 Kruis aan tot welke groep de onderstaande plantenziekten behoren. 
 

plantenziekten infectie aantasting 
door dieren 

gebreksziekte of 
overmaatsverschijnsel 

bladluizen    
botrytis    
meeldauw    
vergeelde bladeren 
met groene nerven 
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2p 5 Aan elke postzegel zat een gedeelte met praktische tips voor de verzorging van 
de bloemenzaden. 
 

 
 

 Lees de tips en kruis aan of de volgende beweringen juist of onjuist zijn. 
 
beweringen juist onjuist 
Het zaad moet gezaaid worden op 4 juni.   
De zaaidiepte van het zaad is 2 millimeter.   
De planten staan bij voorkeur in de halfschaduw.   
De planten hebben (zeer) weinig behoefte aan water.   
 

1p 6 Door de postzegel met zaad te gebruiken kreeg iemand letterlijk een bloemetje 
toegestuurd. Een andere mogelijkheid om iemand een bloemetje toe te sturen is 
gebruik te maken van een bloemenverzendorganisatie. 
Welke van de onderstaande organisaties houdt zich bezig met het nationaal en 
internationaal verzenden van bloemen? 
A Fleurop Interflora 
B Kamer van Koophandel 
C Pokon Nederland 
D Verenigde Bloemveiling Aalsmeer 
 

1p 7 Bloemisten die bloemwerk buiten hun bezorggebied moeten bezorgen, kiezen 
tegenwoordig vaak voor de pakketpost.  

 Noem één voordeel voor de bloemist van deze methode. 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
 

Stuur deze

    tips mee

2 mm    Zaai

       mnd 4/5

      Oogst 

mnd 6/7/8 
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Kerstmis en Pasen 
 
Een bericht uit de krant: 
 
Tegenwoordig maken Nederlanders van Pasen bijna net zo'n groot feest als van 
Kerstmis. Traditioneel wordt er tijdens de kerstdagen lekker gegeten en dat 
gebeurt met het paasfeest ook steeds meer. De aankleding van het huis krijgt 
ook veel aandacht. In plaats van de kerstkrans hangt men een paaskrans op, die 
gevlochten is van takken. De mandjes met narcissen lijken op kerststukjes en de 
kronkelende takken die versierd zijn met lintjes en eitjes, zijn een alternatief 
voor de kerstboom. 
 
 

2p 8 Kerstmis en Pasen zijn feesten met veel symboliek. 
 Schrijf twee dode of plantaardige materialen op die met Kerstmis in 

bloemwerk worden verwerkt en vermeld ook de symbolische betekenis. 
 

 materiaal symbolische betekenis 

1   

2   

 
1p 9 In verband met naaldverlies zijn niet alle soorten dennengroen geschikt om er 

kerstkransen van te binden. 
Welke van de onderstaande groensoorten heeft weinig of geen last van 
naaldverlies? 
A Abies nordmanniana 
B Cedrus libani 'Glauca' 
C Larix kaempferi 
D Picea abies 
 

1p 10 De takken van de Corylus avellana 'Contorta' worden met Pasen vaak als 
paastak gebruikt. 
Wat is de Nederlandse naam van de Corylus avellana 'Contorta'? 
A kronkelhazelaar 
B kronkelwilg 
C toverhazelaar 
D treurwilg 
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1p 11 Rond Pasen zijn er veel mandjes en vazen te koop die gevuld zijn met 
Narcissus 'Tete-à-tete'. 
 

 
 
Hoe lang is de bloeitijd van deze potnarcissen in de woonkamer? 
A ongeveer een tot twee dagen 
B ongeveer een tot twee weken 
C ongeveer een tot twee maanden 
D ongeveer een tot twee jaar 
 

1p 12 Hieronder is een klein kerstbloemstukje afgebeeld. Het is gemaakt met de 
bedoeling om klanten te verleiden tot een impulsaankoop. 
 

 
 

 Leg uit wat een impulsaankoop is. 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
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1p 13 Hieronder staat een paasbloemstuk. 
 

 
 
Wat is de naam van dit type schikking? 
A decoratieve schikking  
B driehoeksschikking 
C millefleur 
D vegetatieve schikking 
 

2p 14 Schrijf vier punten op, waarop een biedermeier wordt beoordeeld. 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
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De plantendokter 
 
Op een tuinbeurs is een plantendokter aanwezig. Bezoekers van de beurs 
kunnen bij hem terecht met hun vragen over kamer- en tuinplanten.  
 

1p 15 Een bezoeker van de tuinbeurs heeft een huis waar weinig licht binnenvalt.  
Toch wil hij graag planten in zijn woonkamer. 
Welke kamerplant kan de plantendokter het beste adviseren? 
A Bougainvillea spectabilis 
B Codiaeum variegatum 
C Euphorbia (Milii Groep) 
D Fatsia japonica 
 

1p 16 Een andere bezoeker vraagt: "Welke meststoffen zijn de belangrijkste 
voedingsbronnen voor mijn kamerplanten?" 
Welke meststoffen zijn dit? 
A ammoniak, mangaan en koolstofdioxide 
B ammoniak, mangaan en zuurstof 
C stikstof, fosfor en kalium 
D stikstof, fosfor en koolstofdioxide 
 

1p 17 Iemand heeft een vraag over ondergronden: "Ik wil waterdichte potten gebruiken 
want ik wil schimmel op mijn parketvloer zoveel mogelijk proberen te 
voorkomen. Welke pot is dan geschikt?" 

 Kruis in het schema aan welke ondergronden waterdicht en welke poreus 
zijn. 

 
ondergrond waterdicht poreus 
geglazuurde pot   
glazen vaas   
rieten mand   
houten bak   
 

2p 18 De plantendokter zegt dat een poreuze pot ook bruikbaar is als sierpot als men 
maar voorzorgsmaatregelen neemt tegen het doorlaten van het water. 

 Geef twee voorbeelden van voorzorgsmaatregelen.  
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
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2p 19 Op de vele vragen over droge lucht en kamerplanten antwoordt de 
plantendokter: "In een kamer met centrale verwarming is de relatieve 
luchtvochtigheid vaak laag. Door de kamerplanten regelmatig met water te 
besproeien kun je uitdroging voorkomen." 

 Noem nog twee andere manieren om de relatieve luchtvochtigheid in een 
ruimte te verhogen. 

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

1p 20 De plantendokter geeft ook een advies over de verzorging van Cyclamen 
persicum. 
Welk advies is juist? 
A Geef de cyclaam veel water. 
B Laat uitgebloeide bloemen van de cyclaam zitten. 
C Plaats de cyclaam in halfschaduw. 
D Plaats de cyclaam in de volle zon. 
 

1p 21 Planten op hydrocultuur worden vaak gebruikt in kantoren. Een reden hiervoor is 
dat ze minder onderhoud nodig hebben dan planten op aardecultuur. 

 Noem nog een voordeel van planten op hydrocultuur. 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 

1p 22 Planten op hydrocultuur hebben andere wortels dan planten die in potgrond 
staan. 
Hoe worden de wortels genoemd van planten die op hydrocultuur staan? 
A grondwortels 
B kleiwortels 
C perlitewortels 
D waterwortels 
 

1p 23 Kuipplanten, zoals de Nerium oleander en de Brugmansia cultivars, staan in de 
zomer vaak buiten op het terras. 

 Waarom zal de plantendokter altijd adviseren deze kuipplanten binnen te 
halen als het zomerseizoen is afgelopen? 

 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
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Trend 
 
Bloemenbureau Holland bepaalt ieder jaar vier thema's aan de hand van de 
heersende trends. Deze thema's kan de bloemist gebruiken als inspiratiebron. 
Bij ieder thema wordt uitleg gegeven over de stijlgroepen, kleuren en 
bijpassende bloemen en planten. 
 

1p 24 De thema's worden bedacht door een trendwatcher. Samen met een team van 
freelance bloembinders werkt de trendwatcher de thema's uit. 
Wat is een freelance bloembinder? 
A een binder met vast dienstverband bij een bloemenwinkel 
B een binder zonder vast dienstverband bij een bloemenwinkel 
C een buitenlandse binder die alleen in Nederland mag werken 
D een Nederlandse binder die alleen maar in het buitenland werkt 
 

1p 25 De foto's bij de thema's zijn bedoeld om bloemisten te inspireren. Hierdoor 
blijven zij op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het bloemenvak. 
 

    
 

 Noem twee andere mogelijkheden voor een bloemist om op de hoogte te 
 blijven van nieuwe ontwikkelingen in het bloemenvak. 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 

1p 26 Het uitbrengen van inspiratiethema's is niet de enige taak van  
Bloemenbureau Holland. 
Wat is de hoofdtaak van Bloemenbureau Holland? 
A Het inkopen van bloemen en planten voor de Nederlandse markt. 
B Het opzetten van een netwerk van bloemenveilingen. 
C Het promoten van Nederlandse bloemen en planten. 
D Het verzenden van Nederlandse bloemen en planten. 
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1p 27 Onderstaande foto's horen bij het thema 'Natural worship' van 2007. 
Romantische voorjaarsbloemen worden gecombineerd met takken.  
 

 
 
Welke van de onderstaande snijbloemen past bij dit thema? 
A Anigozanthos flavidus 
B Anthurium (Andreanum Groep) 
C Cymbidium cultivars 
D Tulipa cultivars 
 

2p 28 Adverteren in een landelijk blad is voor de meeste bloemisten te duur.  
Maar er zijn wel andere mogelijkheden om klanten tot aankopen te verleiden. 

 Noem twee acties die een bloemist kan organiseren om zijn winkel onder de 
aandacht van klanten te brengen. 

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

1p 29 Er zijn verschillende soorten bloemenwinkels, elk met een eigen winkelformule. 
 Wat wordt verstaan onder een winkelformule? 

 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
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2p 30 Schrijf vier verschillende typen bloemverkooppunten op. 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 

1p 31 Veel winkels maken gebruik van een huisstijl. Om de herkenbaarheid te 
vergroten worden daarbij logo's gebruikt. 

 Wat is een logo? 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
 

Kleuren en vormen 
 
Om een bloemstuk te kunnen maken is technische kennis alleen niet voldoende. 
De arrangeur moet ook verstand hebben van vormen en kleuren.  
 

1p 32 Hoe worden kleuren genoemd die in de kleurencirkel tegenover elkaar staan? 
A complementaire kleuren 
B harmoniërende kleuren 
C ton sur ton kleuren 
D warme kleuren 
 

1p 33 Welke kleuren kunnen niet gemengd worden uit andere kleuren? 
A pastelkleuren 
B primaire kleuren 
C secundaire kleuren  
D tertiaire kleuren 
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1p 34 Teken hieronder een tweedimensionale vorm die vaak in bloemwerk toegepast 
wordt. 
 
 

 
1p 35 Eén van de zeven kleurcontrasten is het kwantiteitscontrast. Bij een combinatie 

van paars met geel, moet er voor een goede kleurbalans drie keer zoveel paars 
als geel zijn.  
Hoeveel gele bloemen zijn er dan nodig in een boeket met 18 paarse bloemen? 
A   3 gele bloemen 
B   6 gele bloemen 
C 18 gele bloemen 
D 21 gele bloemen 
 

1p 36 Veel kunstenaars gebruiken de 'gulden snede' als leidraad bij hun ontwerpen. 
Deze maat gebruikt men ook vaak bij het bloemschikken. In de gulden snede is 
de verhouding tussen breedte en hoogte afgerond 1:1,6. Bij een 
driehoeksschikking met een breedte van 10 cm moet de hoogte volgens de 
gulden snede, 16 cm bedragen. 
 

 
 
Bij een driehoeksschikking heeft de bloemist de hoogte uitgezet met aarvormige 
bloemen van 40 cm lang.  
Hoe breed moet de schikking zijn om aan de gulden snede te voldoen? 
A 16 cm 
B 25 cm 
C 32 cm 
D 64 cm 
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Noviteiten 
 
Elk jaar komen er nieuwe variëteiten van bestaande snijbloemen, kamerplanten 
en tuinplanten op de markt. Een aantal van deze noviteiten zijn succesvol, 
andere verdwijnen weer snel van het toneel. 
 

1p 37 Een voorbeeld van een noviteit is de Anthurium andreanum 'Esmeralda'.  
Anthurium andreanum is de soortnaam van deze snijbloem. 
 

 
 
Wat geeft 'Esmeralda' aan? 
A de cultivarnaam 
B de familienaam 
C de merknaam 
D de Nederlandse naam 
 

1p 38 De prijs die de kweker voor zijn product ontvangt, wordt bepaald op de veiling. 
Snijbloemen, kamer- en tuinplanten worden geveild bij afslag. 

 Leg uit wat veilen bij afslag inhoudt. 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 

1p 39 Een bloemist kan zijn snijbloemen en planten inkopen op een veiling, bij een 
groothandel, een lijnrijder of via een commissionair. 

 Noem twee voordelen van inkopen op een bloemenveiling. 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
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1p 40 Een andere noviteit is de Dianthus 'Green Trick', een groene grasachtige anjer. 
Het woord voor anjers is in Engeland 'carnations', in Duitsland 'Nelken' en in 
Frankrijk 'oeillets'. Op de veilingen worden ze onder hun wetenschappelijke 
naam verhandeld. 
 

 
 

 Waarom gebruikt men op de veiling de wetenschappelijke naam van 
bloemen en planten? 

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

2p 41 Sommige bloemen, zoals de anjer, zijn erg gevoelig voor ethyleengas en 
vertonen krimp, wanneer ze hieraan worden blootgesteld. 

 Noem twee bronnen van ethyleengas. 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 

1p 42 Planten kunnen op diverse manieren vermeerderd worden. 
Hoe wordt de vermeerderingsmethode genoemd, waarbij de kluit van een plant 
in meerdere stukken wordt gedeeld? 
A aanaarden 
B enten 
C scheuren 
D stekken 
 

1p 43 Sommige planten vormen zijstengels waar jonge plantjes aankomen.  
Deze uitlopers kun je weghalen en oppotten. 
Welke van de onderstaande planten kan vermeerderd worden door het afnemen 
van uitlopers? 
A Chlorophytum comosum 'Variegatum' 
B Epipremnum pinnatum 'Aureum' 
C Monstera deliciosa 
D Saintpaulia (Ionantha Groep) 
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1p 44 Nog een noviteit is de Sansevieria cylindrica 'Spaghetti'. Deze plant heeft veel 
eigenschappen van een succulent. 
 

 
 

 Wat is een succulent? 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 

2p 45 Voor een goede omzetsnelheid is het van belang dat een bloemist zijn 
ingekochte potten en vazen snel verkoopt. 

 Noem twee manieren waarop een bloemist de omzetsnelheid van vazen en 
potten kan verhogen. 

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

1p 46 Een kweker levert zijn kamerplanten op de veiling aan in een binnenpot. Bij het 
maken van plantarrangementen haalt men de planten meestal uit de binnenpot 
om ze rechtstreeks in een sierpot met potgrond te zetten. 

 Noem het grootste nadeel van het gebruik van sierpotten zonder binnenpot. 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
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Hulpmiddelen 
 
Als een binder een bloemstuk maakt, gebruikt hij diverse hulpmiddelen zoals 
prikkers, cling en bloemendraad. 
 

 
 

2p 47 Noem drie redenen waarom bloemen en blad op draad worden gezet. 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 

2p 48 Vul het onderstaande schema verder in. 
 

naam dikte in mm gebruikt voor 

 0,28  

anjerdraad   

 1,2  

 
1p 49 Noem twee manieren waarop steekschuim in een schaal bevestigd kan worden. 

 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
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1p 50 Vul het onderstaande schema verder in. 
 

hulpmiddel gebruik 

caoutchouc  

 opbinden van kransen met coniferengroen 

sphagnum  

 
 

Opslagpercentage en btw 
 

 
 

1p 51 Een bloemist verkoopt het bovenstaande boeket voor € 17,85. De inkoopprijs 
van de verwerkte materialen is € 5,95.  

 Welk opslagpercentage heeft de bloemist gehanteerd? 
 
........................................................................................................................ 
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1p 52 De verkoopprijs van een vaas is € 35,00 exclusief btw. 
 Wat is de prijs van deze vaas inclusief btw? 

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

2p 53 In het opslagpercentage zijn er een aantal kostenposten verwerkt. 
 Noem drie verschillende kostenposten die in het opslagpercentage 

doorberekend worden. 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 

1p 54 De verkoopprijs van een plant is € 27,50. Bij de aankoop van deze plant krijgt de 
klant 15% korting. 

 Bereken het bedrag dat de klant moet betalen. Schrijf de berekening op. 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 

1p 55 Een bloemist kan verschillende opslagpercentages hanteren. Bloemen en 
planten hebben bijvoorbeeld een hoger opslagpercentage dan dode materialen, 
zoals glas en aardewerk. 

 Geef een reden voor deze verschillen in opslagpercentages. 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
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