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Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 56 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
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13.30 - 15.30 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

Mystery shopper 
 
Iedere ondernemer is bang voor een mystery shopper. Dat is iemand die doet 
alsof hij een klant is. Maar eigenlijk kijkt hij naar hoe de medewerkers van de 
winkel met de klanten omgaan. Soms komen de conclusies van de mystery 
shopper in de krant of een vakblad te staan. 
 

 
 

1p 1 Iedere klant kan een mystery shopper zijn. 
 Waarom is het belangrijk om alle klanten bij binnenkomst te begroeten? 

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

1p 2 Een mystery shopper koopt bij verschillende bloemenwinkels een boeket  
van € 20,00. De mystery shopper vergelijkt deze boeketten met elkaar. Hij komt 
tot de conclusie dat ze nogal verschillen, wat betreft de omvang. 

 Noem een reden voor het verschil in omvang van de boeketten. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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2p 3 In gemengde boeketten combineer je verschillende soorten snijbloemen met 
elkaar. 

 Noem drie aandachtspunten bij het uitkiezen van bloemen voor een 
 gemengd boeket. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 4 Boeketten kun je binden met verschillende materialen. 
 Schrijf drie materialen op die geschikt zijn om een boeket stevig te binden. 

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

1p 5 Een boeket mag niet op de tocht staan.  
Waarom niet? 
A Omdat de bloemen dan hun knoppen laten vallen. 
B Omdat de bloemen dan te veel water verdampen. 
C Omdat de bloemen dan hun kleur verliezen. 
D Omdat de bloemen dan vatbaarder zijn voor botrytus. 
 

1p 6 Een gemengd boeket staat in een glazen vaas. Na een aantal dagen is er 
onderin de vaas een wit bezinksel te zien. 
 

 
 
Hoe ontstaat dit bezinksel? 
A De kalk in het water is neergeslagen. 
B De micro-organismen in het water zijn gestold. 
C Het achtergebleven vuil op de vaaswand is opgelost.  
D Het onopgeloste snijbloemenvoedsel is neergeslagen. 
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1p 7 Boeketten pak je stevig in. De bloemen zijn dan beschermd tegen stoten. 
 Noem nog twee redenen voor het inpakken van boeketten. 

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

2p 8 Als je aan het inpakken bent, vraagt de mystery shopper verzorgingstips voor 
een gemengd boeket. 

 Geef de mystery shopper vijf tips. 
  
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 9 Om de omzet te laten stijgen, maakt de verkoper gebruik van bijverkoop. 
 Noem twee voorbeelden van producten die de verkoper bij een boeket kan 

verkopen. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 10 De mystery shopper rekent het boeket af. De prijs van het boeket is € 20,00.  
Hij betaalt met een biljet van € 50,00. 

 Wat is de juiste volgorde van handelen voor de verkoper?  
 Zet de handelingen in de juiste volgorde door er de cijfers 1 tot en met 7 

achter te zetten. 
 

handelingen cijfer 
de kassalade sluiten  
het bedrag op de kassa aanslaan  
een biljet van € 20,00 en een biljet van € 10,00 pakken  
het biljet van € 50,00 controleren  
het biljet van € 50,00 in de kassalade doen  
het biljet van € 50,00 op de kassalade leggen  
het wisselgeld teruggeven  
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1p 11 Een goede verkoper zorgt ervoor dat de klant de volgende keer graag 
terugkomt. 

 Noem twee redenen voor een klant om de volgende aankoop weer bij 
dezelfde winkel te doen. 

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

De plant in onderdelen 
 
Een plant bestaat uit verschillende onderdelen. Ieder onderdeel heeft zijn eigen 
functie. 
 

   
 

1p 12 Geef aan of deze beweringen over de bloemen van een plant juist of onjuist zijn.  
 
 juist onjuist 
De bloemen van een plant behoren tot de vegetatieve 
kenmerken. 

  

De bloemen van een plant zijn voor de voortplanting.   
 

1p 13 Een bloembol bestaat uit rokken.  
Waarvoor dienen deze rokken? 
A voor de bescherming tegen de kou 
B voor de opslag van voedsel 
C voor de voortplanting  
D voor de vorming van nieuwe bladeren 
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1p 14 Bij het schoonmaken van rozen verwijder je meestal alle doornen op het 
onderste deel van de steel.  

 Waarom is het beter om deze doornen niet te verwijderen? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 15 Plantaardige materialen hebben verschillende texturen en structuren. 
 Leg het verschil uit tussen de textuur en de structuur van een materiaal. 

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

1p 16 Rijpende vruchten scheiden een gas af. Dit gas heeft een nadelig effect op 
snijbloemen. 

 Wat is de naam van dit gas? 
 
............................................................................................................................ 
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2p 17 In bloemwerk verwerk je niet alleen snijbloemen en bladmaterialen, maar ook 
zaaddozen en vruchten. 

 Van welke planten zijn deze zaaddozen en vruchten afkomstig? 
 Schrijf de juiste wetenschappelijke namen in het schema.  
 Kies uit: Cucurbita pepo, Malus cultivars, Papaver somniferum, 

Rubus fruticosus, Zea mays. 
 
  wetenschappelijke naam 

1 

 

 

2 

 

 

3 
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Etaleren 
 
De onderstaande tekst komt uit een interview met een bloemist. 
 
 
Wij zijn een echte slenterstraat. Veel mensen lopen op zaterdagmiddag door het 
dorp voor de gezelligheid. Om de mensen iets leuks te geven om naar te kijken, 
richten we de etalage vaak opnieuw in. Zo willen we de klanten steeds weer 
opnieuw verrassen en verleiden. 
 
 

1p 18 De bloemist wil met zijn etalage zijn klanten steeds opnieuw verrassen en 
verleiden.  

 Waarom is het voor een bloemist belangrijk om een aantrekkelijke etalage te 
hebben? 

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

1p 19 Een etalage moet passen bij de winkelformule. 
 Wat is een winkelformule? 

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

2p 20 Een goede etalage voldoet aan de AIDA-formule. AIDA is een afkorting van de 
woorden Attention, Interest, Desire en Action. 

 Geef in het schema bij ieder begrip aan wat het effect ervan is op de klant. 
 

 effect op de klant 

Attention  

Interest  

Desire  

Action  
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1p 21 Bij het maken van een etalage is een goede planning belangrijk. In het schema 
staan zes fasen, van een planning. 

 Zet deze fasen in de juiste volgorde door er de cijfers 1 tot en met 6 achter 
te zetten. 

 
fasen  cijfer 
decoratiemateriaal aanbrengen  
opbouw maken van displaymateriaal  
de producten plaatsen  
de etalage schoonmaken  
het thema vaststellen  
materialen verzamelen  

 
1p 22 Een goede etalage trekt de aandacht.  

 Hoe heet het opvallendste object in een etalage? 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 23 Etalages kunnen open of gesloten zijn. Een gesloten etalage heeft een 
achterwand; klanten kunnen niet of beperkt de winkel in kijken. 
 

 
 

 Noem twee voordelen van het gebruik van een achterwand in een etalage. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 24 Een winkel presenteert producten op reikhoogte, grijphoogte, bukhoogte of 
ooghoogte. Een winkel wil een product onder de aandacht van klanten brengen. 
Zij presenteren dit product op ooghoogte.  

 Wat is hiervoor de reden? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Balkonbakken 
 
Een bloemenzaak staat bekend om zijn balkonbakken met eenjarige planten. 
Voor Moederdag hebben de medewerkers een hele serie gevulde balkonbakken 
op voorraad gemaakt. 
 

  
 

1p 25 Op welke dag viert men in Nederland Moederdag? 
 
............................................................................................................................ 

 

1p 26 De balkonbakken zijn gevuld met eenjarige planten.  
 Geef de definitie van eenjarige planten. 

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

1p 27 Welke van de onderstaande planten is een eenjarige plant? 
 

  
A  B  

  
C  D  
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1p 28 Tuincentra en bouwmarkten verkopen in april al eenjarige planten. Veel klanten 
komen in de verleiding om deze planten dan aan te schaffen. De klanten zouden 
beter kunnen wachten tot halverwege de maand mei.  

 Wat is hiervoor de reden? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 29 Balkonbakken zijn er in veel soorten en maten. 
 

 
 

 Noem twee voordelen van kunststof balkonbakken. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 30 Een klant heeft een balkon met een balustrade van drie meter. Deze balustrade 
wil de klant vol hangen met balkonbakken. De verkrijgbare maten en prijzen van 
de balkonbakken staan in de tabel. 
 

maat prijs 
40 cm € 3,00 
60 cm € 4,00 
80 cm € 5,00 

 
 Welke maten en aantallen balkonbakken moet de klant aanschaffen? Kies 

de voordeligste oplossing. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 31 Op de bodem van een balkonbak kun je een laag kleikorrels leggen, voordat je 
hem vult met potgrond.  

 Wat is de functie van deze kleikorrels? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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1p 32 Het onderstaande keurmerk staat meestal op zakken potgrond afgebeeld. 
 

 
 

 Welke twee garanties geeft dit keurmerk? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
  

2p 33 Vul de ontbrekende gegevens op de bon in. 
 

10 balkonbakken à € 35,70 € 357,00 (incl btw)

 

exclusief btw € ...……….......

btw 19% € ...……….......
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De dood of de gladiolen 
 
In de Romeinse tijd werden gladiatorengevechten gehouden. De zwaardvechters 
vochten in de arena letterlijk om de dood of de gladiolen. De overwinnaar werd 
na afloop namelijk bedolven onder de gladiolen. Tegenwoordig krijgen de 
wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse gladiolen, als ze de eindstreep halen. 
Gladiolen zijn het symbool voor kracht en overwinning. 
 

  
 

1p 34 Er bestaan nog meer plantaardige materialen die een symbolische betekenis 
hebben.  

 Schrijf in het schema het juiste plantaardige materiaal achter de symbolische 
betekenis. Kies uit: rode roos, witte lelie, krokus, olijf en eik. 

 
betekenis plantaardig materiaal 

kracht  

lente  

liefde  

reinheid  

vrede  

 
1p 35 Tot welke plantengroep behoort de gladiool? 

A tot de bolgewassen 
B tot de knolgewassen 
C tot de tweejarigen 
D tot de vaste planten 
 

1p 36 De bloemknoppen van de gladiool staan in dichte trossen langs de steel.  
Welke verzorging bevordert het open komen van de bloemknoppen? 
A De gladiolen enkele uren droog laten liggen. 
B De stelen van de gladiolen kruislings insnijden. 
C De bovenste bloemknoppen van de gladiolen verwijderen. 
D De gladiolen op heet water zetten. 
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1p 37 Hier staat een afbeelding van de Gladiolus ‘Priscilla’.  
 

 
 
Wat geeft ‘Priscilla’ aan? 
A de cultuurvariëteit 
B de familie 
C de soort 
D het geslacht 
 

1p 38 Geef aan of de gladiool een geschikt of een ongeschikt materiaal is voor de 
verschillende soorten bloemwerk. 
 
 gladiool geschikt gladiool ongeschikt 
biedermeier   
corsage   
eenzijdig boeket   
vegetatieve schikking    

 
2p 39 Een kweker oogst de gladiolen als de onderste knoppen op kleur zijn. 

 Geef aan wat het juiste snijstadium van onderstaande bloemen is. 
 

 open halfopen knop 
alstroemeria    
cymbidium    
gipskruid    
tulp    
zonnebloem    
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De grote dag 
 
Meestal geeft een bruidegom zijn bruid een bruidsboeket. Maar er zijn ook 
alternatieven. 
 

  
 

1p 40 Een alternatief voor een bruidsboeket is deze versierde schoen. 
 

 
 
Welke techniek is het meest geschikt voor het bevestigen van de bloemen op 
deze schoen? 
A de draadtechniek 
B de koude lijmtechniek 
C de warme lijmtechniek 
D de wikkeltechniek 
 

1p 41 Wat is de grootste kostenpost bij het maken van bruidswerk? 
A de arbeidstijd 
B de bezorgkosten 
C de btw 
D de plantaardige materialen 
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1p 42 De verkoop van een bruidsboeket gebeurt meestal niet via de telefoon. 
 Noem twee redenen waarom niet. 

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

1p 43 Geef aan welke drie draadmaten je het meest gebruikt bij het samenstellen van 
een corsage. 
 

0,28 mm 0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm 0,9 mm 1,0 mm 1,2 mm 
       

 
1p 44 Een traditioneel gebonden corsage maak je met behulp van bloemendraad. 

Sinds kort zijn er houders voor corsages in de handel.  
 

  
 

 Noem twee voordelen van het werken met een corsagehouder. 
 
 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Licht 
 
Lux is een eenheid die de lichtsterkte aangeeft. Eén lux komt ongeveer overeen 
met het licht dat één kaars geeft. Op een zonnige dag kan het buiten wel  
100.000 lux zijn.  
 

 
 

1p 45 Niet alle planten hebben evenveel lux nodig om optimaal te kunnen groeien. 
Schaduwplanten groeien optimaal bij 500 tot 1000 lux. 
Welke van de onderstaande planten is een schaduwplant? 
A Abutilon cultivars 
B Argyranthemum frutescens 
C Asplenium australasicum 
D Kalanchoe blossfeldiana 
 

1p 46 De lichtsterkte wordt met een luxmeter gemeten. Interieurbeplanters gebruiken 
deze meter om te bepalen welke planten geschikt zijn voor bijvoorbeeld een 
kantoorruimte. 
 

 
 
Een luxmeter geeft 1100 lux aan.  

 Geef in het schema aan of de planten geschikt of ongeschikt zijn voor deze 
lichtsterkte. 

 
 lichtbehoefte geschikt ongeschikt 
Anthurium andreanum 1600 - 1900 lux    
Codiaeum variegatum 2000 lux    
Ficus benjamina 1000 - 1800 lux    
Monstera deliciosa 600 - 900 lux    
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1p 47 Planten zetten koolstofdioxide en water om in glucose en zuurstof met behulp 
van licht. 

 Hoe noem je dit proces? 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 48 Licht is opgebouwd uit zeven kleuren. Deze kleuren zijn te zien in een 
regenboog. 

 Welke zeven kleuren zijn dit? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 49 Mensen hebben licht nodig om goed te functioneren. Een winterdepressie 
ontstaat vaak door te weinig licht. Ook op de werkplek moet voldoende licht zijn. 

 Welke wet gaat over een gezonde werkomgeving? 
 
 ............................................................................................................................ 
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Shoppen  
 
Een bloemist kan op verschillende manieren producten inkopen. Elke manier 
heeft voor- en nadelen. Het voordeel van een snijbloemen cash & carry is dat je 
er kleine partijen kunt inkopen. Een nadeel is dat je geen invloed op de prijs 
kunt uitoefenen. 
 

2p 50 Een bloemist heeft bij een cash & carry snijbloemen en snijmateriaal ingekocht. 
Hier staat de afleverbon.  

 Vul de ontbrekende getallen in. 
 

 
 

INKOOPCENTRUM DE BLOEMEN 
AANVOERLAAN 3 
1875 DR BLOEMENDORP 

AFLEVERBON
 

afleverdatum: 22 - 4 - 2011 debiteurcode: 1265

Het Bloementheater
Bloemgracht 34

1873 ST  Bloemendorp
aantal  artikelnaam  btw* prijs per stuk totaal 

80  Rosa Avelance  l € 0,25 €     20,00 

7 Salal l € 1,35 € 

10 Eucalypthus l € 1,95 €     19,50 

120 Gerbera wit  l € 0,10 €     12,00 

20 Lilium wit  l € 0,45 €       9,00 

commissie  h 15% € 

subtotaal € 

btw (l) € 

btw (h) € 

totaal €     86,63 

* btw: l  = laag tarief, h = hoog tarief 
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1p 51 De groothandel berekent 15% commissie aan de bloemist. 
 Noem drie kostenposten die de groothandel van deze commissie betaalt. 

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

1p 52 Wat betekent de afkorting btw? 
A belasting tarief wetgeving 
B belasting toegevoegde waarde 
C berekende totale winst 
D berekening toegevoegde waarde 
 

1p 53 Bij de snijbloemen cash & carry staan de producten in emmers. 
 

 

 

 
 Wat is de vakterm voor deze emmers? 

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

1p 54 Groothandels prijzen hun producten vaak met barcodes. 
 Noem een voordeel van het prijzen met barcodes. 

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

1p 55 Tijdens het inkopen moeten er veel spullen getild worden. 
 Waarom is het verstandig om bij zware spullen een steekkar te gebruiken? 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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1p 56 De snijbloemen cash & carry heeft een grote koeling. Toch staan niet alle 
bloemen in het gekoelde gedeelte gepresenteerd. 

 Geef aan welke bloemen de cash & carry wel koelt en welke niet. 
 

  wel koelen niet koelen 

1   

2   

3   

4   

 

einde  GL-0931-a-11-1-0* 


