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Om te oefenen voor het KNM examen gebruik ik altijd standaard lesboeken in mijn lessen. Een boek zoals “Kijk op
Nederland” of “Wegwijzer”. Deze boeken zijn volgens mij ruim voldoende om te trainen voor het
inburgeringsexamen. Ik krijg echter vaak het verzoek van mijn cursisten voor meer oefeningen. Bij het ontbreken
van voldoende materiaal heb ik de afgelopen jaren zelf oefenexamens gemaakt die mijn cursisten gebruiken om te
oefenen voor het inburgeringsexamen.
Naast mijn eigen materiaal staan er ook een aantal oefenexamens vanuit de overheid online die goed te gebruiken
zijn. Helaas vaak maar eenmalig, daarbij komt ook nog dat het als docent lastig is om uitleg te geven bij de
gemaakte fouten. De toetsen op deze pagina zijn op papier. Iedere toets bevat 40 vragen. Totaal zijn het 25 toetsen.
Omgerekend dus 1000 unieke KNM vragen verdeeld over 25 toetsen. Veel oefenmateriaal dus voor de cursisten.
Natuurlijk zijn er ook bij deze KNM oefenexamens sleutels beschikbaar zodat je de cursisten zelf kan laten
nakijken. Let wel op dat ze alles begrijpen, want niet alle vragen zijn gemakkelijk. Vraag dus altijd terug!
Bij het samenstellen is gebruik gemaakt van alle KNM vragen die ik heb verzameld de afgelopen jaren. Ze zijn
gebaseerd op informatie uit verschillende boeken en readers. Het zijn er totaal 1000 over de meest uiteenlopende
onderwerpen.

De officiële tekst: Het examen Kennis Nederlandse Maatschappij doet u op de computer. U kijkt naar
korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over
boodschappen doen of naar de dokter gaan. Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het
examen duurt 45 minuten.

Download
Kijk hieronder om de oefenexamens te downloaden. Veel succes!
[su_note][su_service title=”Let op!” icon=”icon: check-square-o” size=”20″]Als je oude regelgeving in de vragen
tegenkomt hoor ik het graag. Het is soms moeilijk om alle veranderingen bij te houden.[/su_service][/su_note]
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Oefentoets 001| KMN (Kennis Nederlandse Maatschappij)

Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1

De GBA betekent
A Geestelijke basisadministratie.
B Gemeentelijke basisadministratie.
C Gerechtelijke basisadministratie.

2

In de GBA staan persoonsgegevens van alle bewoners van Nederland.
A Waar.
B Niet waar.

3

Uw burgerlijke staat verandert als u gaat trouwen.
A Waar.
B Niet waar.

4

Jan en Marie gaan naar de gemeente om aan te geven dat ze getrouwd
zijn. Ze moeten hun huwelijksakte en legitimatiebewijs meenemen.
A Waar.
B Niet waar.

5

Vanaf welke leeftijd moet u zich kunnen legitimeren ?
A Vanaf 14 jaar.
B Vanaf 18 jaar.
C Vanaf 21 jaar.
D Je moet je altijd legitimeren.

6

Wat is geen christelijk feest?
A Hemelvaartsdag.
B Oudejaarsdag.
C Pasen.

efentoets 001

| Voor meer oefenmateriaal kijk op www.knoestertrainingen.nl

1

7

Kiezen de burgers de burgemeester?
A Ja.
B Nee, de gemeenteraad kiest de burgemeester.
C Nee, de gemeenteraad en de regering kiezen samen de
burgemeester.

8

Marijke heeft een bijstandsuitkering. Moet zij werk zoeken?
A Ja.
B Ja, maar niet als ze een alleenstaande ouder is met jonge kinderen.
C Nee, dat is niet verplicht.
D Nee, in overleg met de sociale dienst wordt er voor haar een
uitzondering gemaakt.

9

Welke uitkering is voor mensen vanaf 65 (of 66, 67) jaar?
A AOW.
B WAO.
C WIA.
D WW.

10 Hoe laat gaan Nederlanders meestal op visite?
A Om 6 uur ‘s avonds.
B Om 7 uur ‘s avonds.
C Om 8 uur ‘s avonds.
D Nooit, Nederlanders willen liever niet dat je ‘s avonds langs komt.
11 Welk afval mag niet bij het restafval?
A Een batterij.
B Een leeg colablikje.
C Het deksel van een pot.
D Een kapotte driezitsbank.
12 Jannie en Gijs willen een kapotte koelkast weggooien. Wat moeten ze
doen?
A De koelkast naar de chemokar brengen.
B De koelkast naast de container op straat zetten.
C Het afvaldepot bellen om een afspraak te maken.
D De koelkast naar een tweedehandswinkel brengen.
13 “Anoniem” betekent dat
A de persoon bij de politie werkt.
B de persoon bekend is bij de politie.
C de persoon zijn persoonlijke gegevens niet vertelt.
D de gegevens veilig worden opgeslagen.
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14 De pincode is geheim en hoort alléén bij uw bankpas.
A Waar
B Niet waar
15 Wat staat er niet in de grondwet?
A Discriminatie is verboden.
B Er is vrijheid van meningsuiting.
C Hindoestaanse scholen zijn verboden.
16 Alex heeft een dikke wang. Alex heeft om 10 uur een afspraak bij de
tandarts. De tandarts maakt een foto van de kies. De tandarts gaat de
kies trekken. Wat betekent dat?
A De kies moet weg.
B De kies wordt langer.
C De kies blijft.
17 De medewerker vraagt naar uw werkervaring.
A U vertelt welke opleidingen u heeft gedaan.
B U vertelt welke banen u heeft gehad.
C U vertelt wat u allemaal belangrijk vind als u werkt.
18 Bij het uitzendbureau wordt gevraagd wat uw arbeidswensen zijn. Wat
vertelt u?
A U vertelt welke opleidingen u heeft gedaan.
B U vertelt welke banen u heeft gehad.
C U vertelt wat u allemaal belangrijk vind als u werkt.
19 Een vacature is
A een plek voor iemand om te gaan werken.
B een vakantieperiode.
C een baan voor één uur per dag.
20 In een advertentie staat: ”Verder kunt u goed aanpakken”.
Dat betekent:
A dat u dozen kunt inpakken.
B dat u hard moet kunnen werken.
C dat u niet hard hoeft te werken.
21 Wat zijn achterstandswijken?
A Wijken met veel criminaliteit, vandalisme en overlast.
B Wijken met te weinig huizen.
C Wijken met zwarte scholen.
D Wijken zonder politiebureau.
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22 Een bibliotheekpasje gebruik je om
A materialen van de bibliotheek te lenen.
B op de computer van de bibliotheek te werken.
C boeken van de bibliotheek te betalen.
23 Fatima heeft het VMBO gedaan en ze wil een opleiding doen tot
onderwijsassistent op het MBO. Kan dit ?
A Waar
B Niet waar
24 Mario wil arts worden. Hij moet VWO hebben gedaan om deze
opleiding te volgen.
A Waar
B Niet waar
25 Waar kan Mario studiefinanciering aanvragen ?
A DUO
B Gemeente
C Belastingdienst
26 Wat zijn klaar-overs ?
A Mensen die klaar zijn
B Mensen die kinderen helpen oversteken bij de school
C Mensen die oudere mensen helpen oversteken
27 De route naar school is veilig betekent:
A De route naar school is kort.
B De route naar school is zonder gevaar.
C De route naar school is makkelijk te lopen.
28 Wat kun je niet automatisch betalen?
A De boodschappen
B De energierekening
C De huur
29 Hoe heet het bedrag wat op je bankrekening staat?
A Bedrag
B Rente
C Saldo
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30 Waar krijgen baby’s vaccinaties?
A Bij de CGG
B Bij de GGD
C Bij de huisarts
D Bij het consultatiebureau
31 De straat is autovrij betekent:
A Er mogen auto’s op de straat rijden.
B Er mogen geen auto’s op de straat rijden.
C Er mogen fietsers op de straat rijden.
D Er mogen auto’s en fietsers op de straat rijden.
32 Bij een veilige oversteekplaats kunt u
A goed zien wat er komt aankomt als je wilt oversteken.
B niet goed zien wat eraan komt als je wilt oversteken.
C uw auto parkeren.
33 Vanaf welke leeftijd mogen kinderen naar de basisschool?
A 2 jaar.
B 3 jaar.
C 4 jaar
D 5 jaar.
34 Vanaf welke leeftijd is er leerplicht in Nederland?
A 4 jaar.
B 5 jaar.
C 6 jaar.
35 Wat betekenen de cijfers op het rapport?
A 1 is heel goed.
B 1 is heel slecht.
C 5 is goed.
36 In Nederland is veel water. Ook zijn rond sommige scholen vijvers en
slootjes. Daarom is zwemles belangrijk voor de kinderen.
A Waar
B Niet waar
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37 Alena en Marieke werken in de fabriek. Een transportauto met veel
kleding is binnengekomen. Zij moeten nu alles netjes opruimen. Ze
verdelen het werk goed, want Marieke zegt: “Vele handen maken licht
werk”. Wat bedoelt Marieke ?
A Ze gaan het licht aandoen op het werk.
B Alena moet beide handen gebruiken.
C Als iedereen een beetje helpt, wordt het voor iedereen makkelijker.
38 We gaan de taken doornemen, betekent:
A We gaan de taken uitgebreid bespreken.
B We gaan de taken snel bespreken.
C We gaan de taken door de helft doen.
39 Alena praat met Marieke. Alena moet alle kleding per kleur verdelen,
Marieke moet alle kleding per maat verdelen. Wat doet Alena ?
A Zij doet alle rode kleding bij rode kleding.
B Zij doet de grote kleding bij de grote kleding.
C Zij gooit alle kleding bij elkaar.
40 Als u een idee heeft om uw werk te verbeteren, mag u dit niet zeggen
in een functioneringsgesprek.
A Waar
B Niet waar
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
A
A
A
A
B
C
B
A
C
A
C
C
A
C
A
B
C
A
B
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
A
A
A
A
B
B
A
C
D
B
A
C
B
B
A
C
B
A
B
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Zelfstandig wonen betekent
A U woont op zichzelf in een huis of op kamers.
B U woont in een verzorgtehuis
C U woont op zichzelf en heeft geen eigen huis.
2 De huurtoeslag is
A geld wat u extra terugkrijgt van de belasting
B geld wat u extra moet betalen
C geld wat u moet lenen
3 Een acceptgirokaart gebruikt u
A Bij het betalen van een rekening
B Bij het ontvangen van geld
C Bij het sparen van geld
4 U heeft een dochter van 14 jaar. Wat moet u op school voor haar
betalen?
A Niets. De school is gratis voor kinderen tot 18 jaar.
B U moet boeken kopen. Voor schoolreisjes en feesten kunt u ook
betalen. Maar dat moet niet.
C U moet betalen voor schoolreisjes en feesten, en zo.
5 Elke vier jaar zijn er verkiezingen voor het bestuur van het Waterschap.
Bent u verplicht om te stemmen?
A Nee.
B Ja.
C Alleen als u een koophuis hebt.
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6 Het is pauze. Iedereen drinkt koffie en praat. Mag je op je werk over
alles praten?
A Nee, niet over de baas.
B Nee, niet over politiek.
C Ja, over alles.
7 Uw fiets is gestolen. Wat kunt u het beste doen?
A U kunt niets doen.
B U gaat naar de politie om aangifte te doen.
C U gaat naar de gemeente om aangifte te doen.
8 Wie betaalt de zorgverzekering niet?
A De maatschappelijk werker.
B De psychiater.
C De psycholoog.
9 Krijgt iedereen dezelfde zorgtoeslag?
A Ja.
B Nee, iedereen krijgt zorgtoeslag, maar het bedrag hangt af van je
inkomen.
C Nee, niet iedereen krijgt zorgtoeslag en het bedrag hangt af van je
inkomen.
D Nee, niet iedereen krijgt zorgtoeslag maar het bedrag hangt niet af
van je inkomen.
10 Wat is inkomstenbelasting?
A Belasting die je betaalt als je een koophuis hebt.
B Belasting die je betaalt over je salaris.
C Belasting die je betaalt voor het ophalen van afval.
D Belasting die je betaalt voor het rijden van een auto.
11 Wie is de baas van de politie in de gemeente?
A De burgemeester.
B De minister-president.
C De wethouder.
D De minister van Justitie.
12 In welk jaar was de Watersnoodramp?
A 1940.
B 1953.
C 1963.
D 1965.
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13 Oude medicijnen kun je terugbrengen naar de apotheek.
A Waar.
B Niet Waar.
14 Fries is een taal die alle Nederlanders spreken.
A Waar.
B Niet Waar.
15 In Nederland is een zorgverzekering verplicht.
A Waar
B Niet waar
16 Bij de tandarts krijg je een ponsplaatje.
A Waar.
B Niet Waar.
17 De zoon van Henk heeft op zaterdagochtend een klein ongelukje. Zijn
vinger is tussen de deur gekomen en hij heeft veel pijn. Wat moet Henk
doen?
A Hij belt 112, er moet een ambulance komen.
B Hij gaat snel naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.
C Hij belt de huisartsen post en maakt en afspraak.
D Hij belt snel naar de tandarts.
18 Nederlandse ouders zoeken vaak een partner voor hun kinderen.
A Waar.
B Niet Waar.
19 Een rijbewijs is 10 jaar geldig. Waar moet u uw rijbewijs laten
vernieuwen na 10 jaar?
A Bij de rijschool.
B Bij de politie.
C Bij de gemeente.
20 Wat is de hoofdstad van de provincie Overijssel?
A Zwolle
B Apeldoorn
C Almelo
21 Wat gebeurde er op 10 mei 1940?
A Rotterdam werd gebombardeerd door de Duitsers.
B De Eerste Wereldoorlog begon in Nederland.
C De Tweede Wereldoorlog begon in Nederland.
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22 Wat doet de arts van het consultatiebureau?
A Als het kind ziek is, geeft de arts een recept voor medicijnen.
B De arts controleert de moeder en de baby.
C De arts kijkt naar de groei van het kind en wat het kind kan en doet.
23 Met een verwijsbrief ga je naar de apotheek.
A Waar.
B Niet Waar.
24 Wat kun je zien in Rotterdam?
A Europoort, de grootste haven van Europa.
B de Domtoren, een hoge toren.
C het IJselmeer, het grootste meer van Nederland.
25 ls u iets te vragen of te zeggen hebt in de vergadering, geeft u dat aan
bij de “Vaststelling van de agenda”.
A Waar
B Niet waar
26 Uw werkzaamheden zijn ...
A de dingen die u doet.
B de dingen die u op mijn werk ziet.
C de dingen die u op mijn werk wilt bespreken.
27 U mag een afspraak met de bedrijfsarts weigeren.
A Waar.
B Niet waar.
28 Een ziekteprotocol is een papier:
A Waarop alle regels staan over ziek- en betermelden op het werk.
B Waarop alle regels staan over wat u moet doen bij gezond werken.
C Waarop alle regels staan over wat u moet doen bij ziekte.
29 Een vervolgafspraak is
A een afspraak met een pauze.
B een afspraak die volgt op een eerdere afspraak.
C een afspraak per telefoon.
30 De bedrijfsarts vraagt u: ”Wat heeft u gedaan, toen u deze klachten
kreeg?” Wat zegt u?
A Ik ben boodschappen gaan doen en daarna ben ik naar bed
gegaan.
B Ik heb niets gedaan.
C Ik heb een afspraak gemaakt bij mijn huisarts.
efentoets 002
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31 Een werkoverleg is
A een gesprek op uw werk, over uw collega’s.
B een gesprek op uw werk, over uw functioneren.
C een gesprek op uw werk, om de werkzaamheden te regelen.
32 Producten die licht ontvlambaar zijn, kunnen niet zo makkelijk gaan
branden.
A Waar.
B Niet waar.
33 Wie regelt de kinderbijslag?
A De Belastingdienst.
B De Sociale Verzekeringsbank (SVB).
C De gemeente .
34 Kinderen met leerproblemen gaan naar het speciaal basisonderwijs.
A Waar
B Niet waar
35 U moet voor een operatie naar het ziekenhuis. Daar moet u zeker drie
dagen blijven. Wat mag u niet vergeten als u naar het ziekenhuis gaat?
A Uw identiteitsbewijs.
B Een afsprakenkaart.
C Geld om het eten in het ziekenhuis te betalen.
36 Wat moet een zwangere vrouw doen als ze ongeveer vier maanden
zwanger is?
A Zij moet naar de huisarts gaan.
B Zij moet zich melden bij het kraamcentrum.
C Zij moet hulp in huis vragen bij de verloskundige.
37 Je wilt met de auto van Utrecht naar Heerlen. Wat is de afstand en hoe
lang doe je er ongeveer over?
A 180 kilometer in 1 uur en 55 minuten
B 210 kilometer in 2 uur en 10 minuten
C 250 kilometer in 2 en een half uur
38 Willem van Oranje was protestant.
A Waar.
B Niet waar.
39 De inboedelverzekering is voor dingen die je bij iemand anders
kapotmaakt.
A Waar.
B Niet waar.
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40
A
B
C
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U meldt zich ziek, betekent:
U laat officieel weten dat u ziek gaat worden.
U laat officieel weten dat u beter bent.
U laat officieel weten dat u ziek bent.
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
A
A
A
A
C
B
C
C
B
A
B
A
B
A
B
C
B
C
A
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

C
C
B
A
A
A
B
A
B
C
C
B
B
A
A
B
A
A
B
C
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Wat is de gewoonte in Nederland als iemand is geslaagd voor het
diploma op het voortgezet onderwijs?
A De schooltas buiten hangen.
B De jas buiten hangen.
C Het diploma buiten hangen.
2 U ziet een jongen met een bal. Hij schopt de bal tegen uw winkelraam.
Het raam is kapot en uw spullen ook. U bent boos. Mag u de jongen
slaan?
A Nee, maar u pakt de jongen en trekt hem hard aan zijn arm.
B Nee, maar u pakt de bal en maakt de bal kapot.
C Nee, u vraagt aan de jongen hoe hij heet en waar hij woont. U raakt
hem niet aan.
3 In Nederland zijn heel veel politieke partijen. De partijen zijn rechts,
links of middenpartijen. Welke combinatie is goed?
A Het CDA = links, De PvdA = midden, De VVD = rechts.
B Het CDA = midden, De PvdA = links, De VVD = rechts.
C Het CDA = rechts, De PvdA = links, De VVD = midden.
4 Hassan wil graag in een schoenwinkel werken. De chef zegt dat Nederlanders harder werken. Hij wil Hassan niet aannemen. Wat kan Hassan
het beste doen?
A Naar de politie gaan.
B Naar de Nationale Ombudsman gaan.
C Naar het Anti Discriminatie Bureau gaan.
5 Iemand met de Nederlandse nationaliteit is altijd in Nederland
geboren.
A Waar.
B Niet Waar.
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6 Als je een rekening declareert, moet je een formulier invullen.
A Waar.
B Niet waar.
7 Welke 2 buurlanden heeft Nederland?
A België en Duitsland.
B België en de Noordzee.
C België en Frankrijk.
D België en Friesland.
8 In welke provincie zijn er veel duinen?
A Friesland.
B Noord-Holland.
C Zeeland.
9 Als je kiest voor een eigen risico, betaal je alle kosten zelf.
A Waar.
B Niet waar.
10 Met de euro betalen de mensen
A alleen in Nederland.
B in veel landen in Europa.
C in alle landen van Europa.
11 Friya kijkt hoe ze moet rijden naar Den Haag. Waar ligt Den Haag?
A in het noorden van Nederland.
B in het westen van Nederland.
C in het oosten van Nederland.
D in het zuiden van Nederland.
12 Hoe heten de dijken die na de Watersnoodramp in Zeeland zijn
gemaakt?
A De Afsluitdijk.
B De Deltawerken.
C De Flevopolder.
D De Hondsbossche zeewering.
13 Wanneer kwamen er veel gastarbeiders naar Nederland?
A Na 1985.
B Na de Tweede Wereldoorlog.
C Na de Eerste Wereldoorlog.
D Na de wederopbouw.
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14 Welk briefje heb je nodig voor de specialist?
A Een etiket.
B Een recept.
C Een verwijsbrief
15 Bij de basisverzekering worden alle kosten voor je betaald.
A Waar.
B Niet waar.
16 In het groeiboekje staat een grafiek met de groeicurve van je baby.
A Waar.
B Niet waar.
17 De wijkverpleegkundige is een dokter.
A Waar.
B Niet waar.
18 Lina is drie jaar. De ouders van haar hebben een afspraak gemaakt
met een basisschool. Ze krijgen informatie van de directeur van de
school over het basisonderwijs.
A Waar.
B Niet waar.
19 De ouders van Lina krijgen tijdens het overleg de schoolgids om thuis
de informatie nog eens rustig na te lezen. Wat staat er in de schoolgids?
A Onder andere hoe zij hun kind kunnen aanmelden, de lestijden en
de vakantiedagen.
B Onder andere hoe groot het schoolplein is.
C Onder andere wat voor eten hun kind op school krijgt.
20 Wat is de brugklas?
A Het is een klas met een brug.
B Het is een klas met extra taallessen.
C Het is een klas waarin de definitieve keuze voor een schoolsoort
wordt uitgesteld.
21 Wat doet het Anti Discriminatie Bureau met een klacht over
discriminatie?
A Dit bureau registreert uw klacht en kan zorgen dat u juridische hulp
krijgt.
B Dit bureau geeft een gevangenisstraf of een boete aan degene die
u heeft gediscrimineerd.
C Dit bureau doet onderzoek naar discriminatie in Nederland. Uw
klacht wordt voor het onderzoek gebruikt.
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22 Uw dochter gaat op kamers wonen. U maakt kennis met de buren. De
buren zijn lesbische vrouwen. Wat kunt u het beste doen?
A U zoekt een andere kamer voor uw dochter.
B U waarschuwt de buren dat ze uit de buurt van uw dochter moeten
blijven.
C Niets.
23 U woont 4 jaar legaal in Nederland. Er zijn verkiezingen voor de
gemeente. Mag u stemmen voor de gemeente?
A Ja, want u woont legaal in Nederland.
B Nee, want u woont nog geen vijf jaar legaal in Nederland.
C Ja, want voor de gemeenteraad mogen alle buitenlanders stemmen.
24 Chemisch afval mag in de container met groente-, fruit- en tuinafval.
A Waar.
B Niet waar.
25 Een loodgieter kan je kapotte kraan repareren.
A Waar.
B Niet waar.
26 “Grof huishoudelijk afval” Wat betekent grof?
A Vies
B Groot
C Goed
27 Hoe werkt een kledinginzamelactie?
A U krijgt thuis een plastic zak waar u oude kleding in doet.
B U krijgt thuis een plastic zak waar u nieuwe kleding in doet.
C U verzamelt kleding voor de textielbak.
28 Waar kunt u textiel naartoe wegbrengen?
A Naar de fabriek.
B Naar de fabriek en de textielbak.
C Naar de textielbak of kledingsinzamelacties.
29 U heeft een volle chemobox. U wilt hem morgen legen. Wat doet u?
A U brengt uw chemobox naar de gemeente
B U geeft uw chemobox aan de vuilnisman
C U brengt uw chemobox naar de milieustraat
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30 U kunt een inschrijfformulier voor de bibliotheek bij de gemeente
ophalen.
A Waar
B Niet waar
31 Als je wilt scheiden, kan een advocaat je helpen.
A Waar
B Niet waar
32 Als je een woning krijgt aangeboden van de woningbouwvereniging,
moet je er gaan wonen.
A Waar
B Niet waar
33 Hoe verdient een zelfstandig ondernemer geld?
A Met een baan.
B Met een eigen bedrijf.
C Met een uitkering.
34 Wie is de baas in Nederland?
A De koning.
B De premier.
C Het volk.
35 Bij het consultatiebureau krijgen de ouders van kinderen tot vier jaar
advies.
A Waar
B Niet waar
36 Alle kinderen zijn leerplichtig tot
A 16 jaar
B 17 jaar
C 18 jaar
37 Het VWO duurt
A 4 jaar
B 5 jaar
C 6 jaar
38 Het VMBO duurt
A 4 jaar
B 5 jaar
C 6 jaar

efentoets 003

| Voor meer oefenmateriaal kijk op www.knoestertrainingen.nl

5

39 U gaat vrijdag op vakantie. De vuilniswagen komt volgende week
woensdag pas langs. Uw container zit helemaal vol. Wat doet u?
A U zet de container alvast op straat, dan bent u zeker op tijd.
B U belt de gemeente en vraagt of ze vrijdag uw container kunnen
komen legen.
C U vraagt de buren of zij uw container buiten kunnen zetten op
woensdag.
40 Wat is een patiëntenpas?
A Een plastic kaartje met NAW gegevens.
B Een plastic kaart met ziekenhuisafspraken.
C Een plastic kaartje met informatie over jou en een persoonlijke
barcode.
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
C
B
C
B
A
A
B
B
B
B
B
D
C
B
A
A
A
A
C
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
C
B
B
A
B
A
C
C
B
A
B
B
C
A
A
C
A
C
C
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Wat staat er op uw bankpas?
A Uw naam, uw bankrekeningnummer en uw pasnummer.
B Uw naam en pincode.
C Uw naam en adres.
2 Een bankafschrift is
A een formulier waarmee u iemand machtigt.
B een formulier waarop uw inkomsten en uitgaven staan.
C een formulier waarmee u betaalt.
3 Een woningzoekende is iemand die
A een woning huurt.
B een woning zoekt.
C een woning bezit.
4 Inwonen betekent
A U woont bij een persoon of meerdere personen in.
B U woont in een eigen huis.
C U woont in een stad.
5 U betaalt gemeentelijke belastingen aan de gemeente, waarin u
woont.
A Waar.
B Niet waar.
6 U moet de meterstand opnemen en doorgeven. In een meterkast kunt
u zien wat de meterstand is.
A Waar
B Niet waar
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7 Ontheffing van de gemeentelijke belastingen betekent
A U hoeft geen belastinggeld aan de gemeente te betalen
B U betaalt het belastinggeld aan de gemeente
C U betaalt het belastinggeld later aan de gemeente
8 Lenardo wil later zijn meterstand op de jaarrekening controleren. Dit
kan hij doen door:
A de meterstandenkaart te kopiëren.
B een email van zijn ingevulde gegevens te laten sturen.
C het energiebedrijf te bellen.
9 U heeft het afgelopen jaar meer energie verbruikt dan geschat. Uw
voorschotbedrag wordt het komende jaar hoger.
A Waar.
B Niet waar.
10 Een “stop” zit in
A de meterkast.
B een elektrisch apparaat.
C een stopcontact.
11 Uw verpleegadres is ...
A Het adres waar uw verpleger woont.
B Het adres waar uw bedrijfsarts werkt.
C Het adres waar u bent tijdens uw ziekte.
12 Hoe heet de afdeling van het ziekenhuis waar je een onderzoek krijgt?
A De opname.
B De polikliniek.
C De behandelkamer.
D De post.
13 Geld dat je van de belasting terugkrijgt voor je zorgverzekering heet
A premie.
B zorgtoeslag.
C eigen risico.
D ziektekosten.
14 Friya is op vakantie in Nederland. Ze wil Den Haag bezoeken. Kan Friya
daar zien waar het parlement van Nederland is?
A Nee, het parlement is in Amsterdam.
B Ja, het parlement is in Den Haag.
C Nee, ze kunnen het parlement in Rotterdam zien.
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15 Soms komt de huisarts bij mensen thuis.
A Waar.
B Niet Waar.
16 Aan splaaptabletten kun je verslaafd raken.
A Waar.
B Niet Waar.
17 De huurcommissie kan je helpen bij problemen met je huisbaas.
A Waar.
B Niet Waar.
18 U heeft een hond gekregen. Wat doet u?
A U moet dit aan de gemeente door te geven en belasting betalen.
B U mag dit doorgeven aan de gemeente en belasting betalen.
C U hoeft dit niet door te geven aan de gemeente.
19 Wat schrijf je op een kaart aan een vriendin die ziek is?
A Beterschap.
B Gefeliciteerd.
C Gecondoleerd.
20 Waarom wordt in Nederland het afval gescheiden?
A Omdat alles netjes is.
B Omdat sommige spullen opnieuw gebruikt kunnen worden
(recyclen).
C Omdat het goedkoper is.
21 Bij kortsluiting zorgt de aardlekschakelaar dat de stroom
A blijft werken.
B wordt uitgeschakeld.
C gaat branden.
22 Uw koelkast is kapot. U heeft een nieuwe gekocht. Wat doet u met de
oude koelkast?
A Er zitten geen gevaarlijke stoffen in, dus zet ik het op straat bij de
gewone container.
B Er zitten wel gevaarlijke stoffen in, dus zet ik het bij de chemobox.
C Het is te groot voor de container, dus moet het naar de
milieustraat.
23 In Nederland mogen de ouders niet de school voor hun kinderen
kiezen.
A Waar.
B Niet waar.
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24 De IND beslist of je een verblijfsvergunning krijgt.
A Waar.
B Niet waar.
25 Tot welke leeftijd heeft u recht op studiefinanciering?
A Tot 18 jaar.
B Voor altijd.
C Vanaf 18 jaar
26 Het onderwijs ontvangt subsidie van:
A De Nederlandse overheid.
B De Nederlandse bank.
C De Nederlandse bedrijven.
27 Een cursus is:
A een aantal lessen over een bepaald onderwerp.
B één les over een onderwerp.
C een 4-jarige opleiding.
28 U nodigt uw buren uit om te komen eten. Wat zegt u?
A Hebben jullie zin om te wandelen?
B Vinden jullie het leuk om te komen eten?
C In welk restaurant willen jullie eten?
29 Deze huizen zijn goed geïsoleerd tegen geluid betekent:
A Deze huizen laten minder geluid door naar binnen of naar buiten.
B Deze huizen staan alleen.
C Deze huizen laten veel geluid door naar binnen of naar buiten.
30 Er wordt binnenkort een wijkfeest gehouden. De buren vinden het fijn
als iedereen helpt met organiseren. Wat zegt u tegen de buren?
A Ik wil helpen. Wat kan ik doen?
B Ik hoor het wel als alles klaar is.
C Ik kom alleen als er eten is.
31 U zit te zonnen in uw tuin. De buren houden nu al voor de derde dag
achter elkaar een barbecue en u heeft weer erg last van de rook. Wat
doet u?
A U belt de politie.
B U vertelt de buren dat u last heeft van de rook en of ze hem
volgende keer van te voren kunnen waarschuwen.
C U gaat verhuizen.
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32 Waar krijgen de baby's vaccinaties?
A Bij de GGD.
B Bij de huisarts.
C Bij het consultatiebureau.
33 Wie groeten elkaar waarschijnlijk vaker?
A mensen in een dorp.
B mensen in een stad.
34 Je kind is in het weekend gevallen, misschien is zijn arm gebroken. Wat
moet je doen?
A Je doet niets en kijkt of het maandag over is.
B Je belt 112.
C Je belt de huisartsenpost.
D Je gaat naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis.
35 Je moet je indentiteitskaart meenemen naar het ziekenhuis.
A Waar.
B Niet Waar.
36 “Ze is in slaap gevallen.” betekent:
A Ze is gaan slapen
B Ze is rustig
C Ze is wakker.
37 Lena en Marieke werken in de fabriek. Een transportauto met veel kleding is binnengekomen. Zij moeten nu alles netjes opruimen. Ze
verdelen het werk goed, want Marieke zegt: “Vele handen maken licht
werk”. Wat bedoelt Marieke?
A Ze gaan het licht aandoen op het werk.
B Lena moet beide handen gebruiken.
C ls iedereen een beetje helpt, wordt het voor iedereen makkelijker.
38 Lena praat met Marieke. Lena moet alle kleding per kleur verdelen,
Marieke moet alle kleding per maat verdelen. Wat doet Lena?
A Zij doet alle rode kleding bij rode kleding.
B Zij doet de grote kleding bij de grote kleding.
C Zij gooit alle kleding bij elkaar.
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39 Lena heeft Marieke ook geholpen met kleding vouwen, want Marieke
had niet zoveel tijd. Wat doet Marieke?
A Zij bedankt Lena voor haar hulp.
B Zij doet niets.
C Zij zegt dat het zo hoort.
40 Wat is de hoofdstad van de provincie Flevoland?
A Almere
B Lelystad
C Flevostad
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
C
B
B
B
A
A
A
A
A
B
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

B
C
B
A
C
A
A
B
A
A
B
C
A
C
A
A
C
A
A
B
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Wat is de hoofdstad van de provincie Friesland?
A Drachten
B Leeuwarden
C Heerenveen
2 Waarom moet u jaaropgaven 5 jaar bewaren?
A U moet de jaaropgaven teruggeven aan uw werkgever.
B De politie kan u naar de jaaropgaven vragen.
C De belastingdienst kan u naar de jaaropgaven vragen.
3 U hebt nieuwe buren. Ze maken ’s avonds veel lawaai. U kunt niet
slapen. U bent al drie keer bij de buren geweest om te praten. Wat kunt
u nu het beste doen?
A Niets. In Nederland mag iedereen herrie maken als hij dat wil.
B U wordt erg boos en gaat vechten met de buren.
C U belt de politie en vraagt of ze naar de buren gaan.
4 Uw zoon studeert aan het HBO. Is dat gratis?
A U hoeft geen schoolgeld te betalen. Maar u moet wel boeken
kopen.
B Nee. Vanaf 18 jaar is onderwijs niet meer gratis. Maar uw zoon
krijgt wel studiefinanciering.
C Ja. Dat is gratis.
5 Als je ingeschreven bent bij een woningcorporatie, krijg je meestal snel
een woning.
A Waar.
B Niet Waar.
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6 Een vrouw die elke dag de pil slikt, kan niet zwanger worden.
A Waar.
B Niet Waar.
7 Als je een korte vraag hebt kun je de huisarts meestal op een vast tijd
bellen.
A Waar.
B Niet Waar.
8 U hebt een nieuw huis gevonden. Maar u hebt nog geen sleutel van het
huis. Hoe weet u of er kabelaansluiting is?
A U moet op internet uw postcode invullen op www.internetten.nl.
B U moet een kabelbedrijf bellen en het vragen.
C U moet het bij de gemeente gaan vragen.
9 Bezwaar maken betekent protesteren.
A Waar.
B Niet Waar.
10 Iedere ouder in Nederland krijgt kinderopvangtoeslag.
A Waar.
B Niet Waar.
11 Timothy werkt in de fabriek. Een transportauto met veel kleding is binnengekomen. Er is heel veel werk te doen. Zijn collega zegt: ”We gaan
aan de slag”. Wat betekent dit?
A Timothy wordt geslagen.
B Timothy moet beginnen met werken.
C Timothy gaat stoppen met werken.
12 Natascha wil met Petra en hun kinderen gaan zwemmen. Wat zegt ze?
A Heb jij zin om met mij en de kinderen naar het zwembad te gaan?
B Vind je het een goed idee om samen naar buiten te gaan?
C Heb je zin om alleen met mij naar het zwembad te gaan?
13 Uw buurvrouw gaat trouwen. Wat zegt u?
A Gefeliciteerd met je zoon.
B Wat leuk. Gefeliciteerd met je aanstaande huwelijk.
C Proficiat met je verjaardag.
14 Als je een eigen bedrijf hebt en je bent ziek, krijg je een uitkering.
A Waar.
B Niet Waar.
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15 Uw kind verzuimt naar de les te gaan. Wat betekent dit?
A Hij haalt slechte cijfers.
B Hij maakt ruzie met andere kinderen.
C Hij gaat niet naar school.
16 Wat scheelt er aan, betekent:
A Wat heeft u?
B Wat is er goed?
C Wat is er niet goed?
17 De werknemer moet de verklaring per omgaande terugsturen,
betekent ...
A De werknemer moet de verklaring zo spoedig mogelijk
terugsturen.
B De werknemer moet de verklaring op tijd terugsturen.
C De werknemer moet de verklaring zelf gaan brengen.
18 Werkhervatting betekent:
A dat u na een tijdje weer doorgaat met uw werk.
B dat u na een tijdje weer stopt met uw werk.
C dat u na een tijdje werken weer ziek bent.
19 Nederlandse jongeren krijgen op school les over seks.
A Waar.
B Niet Waar.
20 Ziekteverzuim betekent:
A de keer dat u niet op uw werk bent, omdat u een andere afspraak
heeft.
B de keer dat u niet op uw werk bent, omdat u ziek bent.
C de keer dat u niet op uw werk bent, omdat u te lang geslapen heeft.
21 Een vergadering is
A een bijeenkomst voor overleg.
B een bijeenkomst voor een verjaardag.
C een bijeenkomst voor nieuw personeel.
22 Uw dienst duurt tot vier uur, betekent
A U moet om vier uur werken.
B U moet tot vier uur werken.
C U moet vanaf vier uur werken.
23 In 1814 werd Nederland een democratie.
A Waar.
B Niet Waar.
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24 Het UWV betaalt uitkeringen.
A Waar.
B Niet Waar.
25 Wat kun je niet doen bij de GGD?
A Een abortus laten doen.
B Een soa-test laten doen.
C Een vaccinatie halen.
26 Bij een sollicitatiegesprek moet je zeggen waarom je de baan wilt
hebben.
A Waar.
B Niet Waar.
27 Natascha opent de vergadering, betekent:
A Natascha is de eerste die wat zegt in de vergadering.
B Natascha doet de deur van de vergaderkamer open.
C Natascha begint de vergadering.
28 De notulen gaan over de vorige vergadering.
A Waar
B Niet waar
29 Tineke en Susanne zitten in de kantine koffie te drinken. Zij praten
over de zwangerschap van Tineke. Susanne legt uit dat
zwangerschapsverlof in Nederland 10 weken is.
A Waar.
B Niet waar.
30 Gekwalificeerd personeel staat voor u klaar betekent:
A Onze medewerkers doen hun werk goed.
B Onze medewerkers doen veel werk.
C Onze medewerkers werken hard.
31 U werkt in de kantine van de voetbalclub Sparta. U zorgt voor de
broodjes en drankjes voor de werknemers. Na de lunch ruimt u de
tafels op en maakt alles schoon. U werkt samen met andere collega’s.
Aan het eind van de dag moet u een werkbriefje invullen. Wat doet u?
A U schrijft niets op.
B U laat een collega het voor u schrijven.
C U schrijft precies welke werkzaamheden u heeft gedaan.
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32 De GBA wordt alleen gebruikt door de gemeente.
A Waar.
B Niet waar.
33 De GBA betekent:
A Geestelijke basisadministratie.
B Gemeentelijke basisadministratie.
C Gerechtelijke basisadministratie.
34 In de GBA staan persoonsgegevens van alle bewoners van Nederland.
A Waar.
B Niet waar.
35 Als een kind geboren wordt in Rotterdam, kan het ook aangegeven
worden in Den Haag.
A Waar.
B Niet waar.
36 Een kind wordt geboren op maandag 12 december. U moet voor
vrijdag 16 december aangifte doen.
A Waar
B Niet waar
37 Temesgena is uitgenodigd op de naturalisatieceremonie. Zij hoeft niet
verplicht te komen.
A Waar
B Niet waar
38 Temesgena is na de ceremonie officieel Nederlander. Zij mag nu
stemmen voor de Tweede Kamer.
A Waar
B Niet waar
39 Li wil graag een Nederlands paspoort. Hij krijgt informatie over de
procedure. Wat is de juiste volgorde?
A Hij verzamelt alle papieren die nodig zijn. Hij stuurt alles naar de
gemeente. De gemeente neemt een beslissing.
B Hij verzamelt alle papieren die nodig zijn. De gemeente helpt met
het invullen van het aanvraagformulier. De IND bekijkt de aanvraag.
De IND neemt een beslissing.
C De gemeente vult het aanvraagformulier in. Li verzamelt alle
papieren die nodig zijn en gaat terug naar de gemeente.
De gemeente stuurt alles naar de IND. De IND neemt een
beslissing.
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40 Contant betalen betekent dat u betaalt
A met uw bankpas
B met geld in de vorm van munten en biljetten
C met een acceptgirokaart
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
C
C
B
B
A
A
B
A
B
B
A
B
B
C
C
A
A
A
B

efentoets 005

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
B
B
A
A
A
C
A
B
A
C
B
B
A
B
B
A
A
B
B
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Oefentoets 006| KMN (Kennis Nederlandse Maatschappij)

Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Ongeveer de helft van de Nederlanders is
A christen.
B moslim.
C hindu.
2 De huisarts maakt een ponsplaatje voor je?
A Waar.
B Niet Waar.
3 Als er iets gestolen is uit je huis, krijg je geld terug van je
inboedelverzekering.
A Waar.
B Niet Waar.
4 Vaak moet u leren om uw werk goed te blijven doen. Veel mensen
leren hun leven lang. Waarom is dat belangrijk?
A Omdat zij niets weten.
B Om werk te krijgen of te houden.
C Om meer vrije tijd te hebben.
5 U ziet een vacature. U moet extra leren om deze baan te krijgen. U
weet niet precies welke opleiding of cursus. Wat moet u doen?
A Praten met een medewerker van het UWV.
B Praten met een medewerker van een uitzendbureau.
C Zoeken in de krant.
D Zoeken op het internet.
6 Wie betaalt het salaris als je voor een uitzendbureau werkt?
A De werkgever.
B Het uitzendbureau.
C Het UWV Werkbedrijf.
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7 Wat is een voorbeeld van verzekeringsfraude?
A Je valt in slaap met een sigaret en er komt brand.
B Je maakt brand in je huis en je vraagt geld terug van de verzekering.
C De buurman maakt brand in jouw huis, maar hij heeft geen
aansprakelijkheidsverzekering.
8 Wat is de polikliniek?
A Afdeling in het ziekenhuis waar je een onderzoek krijgt.
B Afdeling bij de huisarts waarvoor je een afspraak moet maken.
C Afdeling bij de tandarts waar je je tanden kunt laten schoonmaken.
D Afdeling bij de fysioterapeut waar je een onderzoek krijgt.
9 Wat betekent: een verzekering afsluiten?
A Een verzekering beëindigen.
B Een verzekering beginnen.
C Een verzekering opzeggen.
10 In Nederland is het wettelijk verplicht om verzekerd te zijn voor
ziektekosten.
A Waar.
B Niet waar.
11 Doorstromers op de woningmarkt zijn mensen die zelfstandig in een
huis wonen.
A Waar.
B Niet waar.
12 Mensen met een urgentieverklaring krijgen voorrang op andere
woningzoekenden.
A Waar.
B Niet waar.
13 Alle inwoners van een gemeente betalen onroerende-zaakbelastingen
(OZB)
A Waar.
B Niet waar.
14 Petra en Nordin krijgen post van het energiebedrijf. Ze krijgen de
opdracht van het energiebedrijf om:
A De meterstand te veranderen.
B De meterstand door te geven.
C De meterkast te controleren.
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15 Familie de Boer heeft meer stroom verbruikt. Dit betekent dat:
A de stroom duurder is geworden.
B er iets mis is met de meter van familie de Boer .
C zij meer elektriciteit hebben gebruikt.
16 In uw meterkast zitten twee meters op de elektriciteitsmeter. U vult de
meterstanden in bij:
A Enkeltarief-meter elektriciteit.
B Dubbeltarief-meter elektriciteit.
C gasmeter.
17 Een storing aan de verwarming betekent
A De verwarming werkt niet meer.
B De verwarming heeft nooit gewerkt.
C De verwarming moet aangelegd worden.
18 Hoe heet de lening die u afsluit bij de bank als u een huis koopt?
A Huur.
B Hypotheek.
C Rekening.
19 Het VWO duurt zes jaar.
A Waar.
B Niet waar.
20 Het HAVO duurt vier jaar.
A Waar.
B Niet waar.
21 Fatima stelt zichzelf voor aan haar buurvrouw Natascha. De
buurvrouw zegt: “Aangenaam met u kennis te maken”.
A Waar.
B Niet waar.
22 Moet u een afspraak maken als u bij de buren op bezoek gaat?
A Waar.
B Niet waar.
23 Sara is zeven jaar. Zij zit in groep 3 . Het gaat niet goed met haar. Zij is
verlegen en de andere kinderen pesten haar. De moeder van Sara gaat
praten met de juf.
A Dat kan niet.
B Dat kan, maar de ouder moet eerst een afspraak maken met de juf.
C De moeder gaat ruzie maken met de andere kinderen.
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24 De school van Sara gaat uit en zij wil gaan spelen met Marieke. Zij
vraagt aan haar moeder of het mag. De moeder van Sara belt de
moeder van Marieke. Ze maken een afspraak hoe laat zij de kinderen
thuis brengt en ophaalt.
A Waar.
B Niet waar.
25 Petra wil zich aanmelden voor zwemles. Er is een speciaal zwembad
voor vrouwen. Petra wil graag informatie:
A over zwemles.
B over vrouwen in het zwembad.
C over zwemles voor vrouwen.
26 Een CITO-toets is
A een taaltoets.
B een rekentoets.
C een eindtoets.
27 De CITO-toets is op elke school verplicht.
A Waar.
B Niet waar.
28 Alle kinderen in groep 8 krijgen een CITO-toets.
A Waar.
B Niet waar.
29 Eind groep 8 moeten ouders en kinderen kiezen voor een school van
het voortgezet onderwijs.
A Waar.
B Niet waar.
30 Welke soorten onderwijs bestaan er in Nederland?
A Openbare, bijzoandere en speciale.
B Openbare en particuliere.
C Openbare en gewone.
31 Wat betekent het HAVO?
A Heel algemeen Vaardigheden Onderwijs.
B Hoger algemeen Voorbereidend Onderwijs.
C Hoger algemeen Voortgezet Onderwijs.
32 Wat betekent VWO?
A Vriendelijk Wetenschappelijk Onderwijs.
B Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs.
C Voorbereidend Wettelijk Onderwijs.
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33 Uw kind is verkouden en hoest een beetje. U hebt een hoestdrank
nodig. Wat doet u?
A U belt het ziekenhuis. U maakt een afspraak.
B U belt de apotheek. U vraagt een recept.
C U gaat naar de drogist of apotheek. U koopt een hoestdrank.
34 Uw leidinggevende zegt al drie jaar dat uw Nederlands niet goed is,
maar u heeft wel uw staatsexamen gehaald. U wilt verder komen in uw
werk. Maar uw baas geeft u geen beter werk. U voelt zich
gediscrimineerd. Wat kunt u het beste doen?
A Contact opnemen met het Anti Discriminatie bureau.
B De politie bellen.
C U kunt het beste niets doen. Het komt vanzelf wel goed.
D Ruzie maken met uw leidinggevende.
35 Op uw werk komt een nieuwe machine. Maar u kunt er niet mee
werken. Wat doet u?
A U probeert toch met de machine te werken.
B U zorgt dat u leert hoe u met de machine kunt werken.
C U gaat naar een andere machine.
36 Een aanvraag voor naturalisatie is een officiële vraag om de
Nederlandse nationaliteit te krijgen.
A Waar.
B Niet waar.
37 Li wil meer weten over de procedure tot naturalisatie. Dat betekent
dat hij alle stappen wil weten die nodig zijn voor naturalisatie.
A Waar.
B Niet waar.
38 De totale procedure voor naturalisatie duurt jaren en is gratis.
A Waar.
B Niet waar.
39 Iedereen die een Nederlands paspoort wil aanvragen, moet het
inburgeringsexamen doen en halen.
A Waar.
B Niet waar.
40 Zonder bankpas kunt u geld halen bij de balie met uw paspoort
A Waar.
B Niet waar.

efentoets 006

| Voor meer oefenmateriaal kijk op www.knoestertrainingen.nl

5

Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
B
A
B
A
B
B
A
B
A
A
A
B
B
C
B
A
B
A
B

efentoets 006

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
A
B
A
C
C
B
A
A
A
B
B
C
A
B
A
A
B
A
A
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Waar vergadert het Europese Parlement over?
A Over economie, milieu en veiligheid.
B Over bestemmingsplannen en financiën.
C Over rechtszaken.
2 Uw dochter is 18 jaar. Ze heeft een Nederlands paspoort. Ze wil graag
lid worden van de Tweede Kamer. Kan ze in de Tweede Kamer komen?
A Ja, want ze heeft het passief kiesrecht.
B Ja, want ze heeft het actief kiesrecht.
C Nee, ze is veel te jong.
3 Klara heeft vaak ruzie met haar man. Ze hebben een kind van twee
jaar. Het kind huilt en schreeuwt veel. En ’s nachts wil het niet slapen.
Wat kan Klara doen?
A Ze vraagt hulp bij Jeugdzorg en maatschappelijk werk.
B Ze kan weglopen bij haar man.
C Ze belt de Nationale Ombudsman.
4 U hebt vijf kinderen. Daarom woont u in een groot huis. U betaalt veel
huur. Wat doet u?
A U zoekt een kleiner huis.
B U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst.
C U vraagt huurtoeslag aan bij de gemeente.
5 U hebt een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. U woont al 5 jaar
in Nederland. Nu mag u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
aanvragen. Waar kunt u die vergunning aanvragen?
A Bij het politiebureau.
B Bij de IND.
C Bij de woningbouwvereniging.
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6 Je wilt met de auto van Amsterdam naar Rotterdam. Wat is de afstand
en hoe lang doe je er ongeveer over?
A 50 kilometer in 45 minuten
B 75 kilometer in 1 uur
C 100 kilometer in 1 uur
7 Wat is de hoofdstad van de provincie Groningen?
A Groningen
B Heerenveen
C Leeuwarden
8 Uw zoon wil dokter worden. Die studie duurt twaalf jaar. U wilt liever
dat hij gaat werken. Wat kunt u het beste doen?
A U zegt dat hij die studie niet mag gaan volgen. Hij moet gaan
werken.
B U zegt dat hij zelf mag beslissen of hij de studie wil volgen.
C U zegt dat hij beter een kortere studie kan gaan volgen.
9 Amerika is een vriend van Nederland. Amerika heeft Nederland
geholpen na de Tweede Wereldoorlog. Hoe heeft Amerika geholpen?
A Met de NAVO.
B Met de Europese Unie.
C Met de bevrijding in de Tweede Wereldoorlog en daarna met
financiële hulp.
10 Wanneer kwam er veel industrie in Nederland?
A In de tijd van 1600 tot 1700.
B In de tijd van 1800 tot 1900.
C In de tijd van 1940 tot 1945.
11 Uw zieke moeder heeft verpleging nodig van de thuiszorg. Waar vraagt
u dat aan?
A Bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
B Bij een verpleegkundige.
C Bij de gemeente.
12 U wilt weten wat uw kind van 3 maanden kan. Waar kunt u dat lezen?
A U leest het in het “Groeiboekje”.
B U leest het in de krant.
C U leest het in de oproep van het consultatiebureau.
13 Je arbeidsvoorwaarden zijn afspraken over je salaris,werktijden, etc
A Waar.
B Niet Waar.
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14 Het Wilhelmus wordt nog steeds gezongen.
A Waar.
B Niet Waar.
15 Als je werkeloos wordt kun je na een halfjaar een WW-uitkering krijgen.
A Waar.
B Niet Waar.
16 Een schoolgids is een boekje met informatie van de school.
A Waar.
B Niet Waar.
17 De kraamhulp komt een week bij je thuis helpen als de baby er is.
A Waar.
B Niet Waar.
18 De OZB is een belasting die je aan de gemeente betaalt.
A Waar.
B Niet Waar.
19 De werkgever geeft de ziekmelding door aan de bedrijfsarts.
A Waar.
B Niet waar.
20 Uw baas zegt: “Ik ga er van uit, dat u er donderdag weer bent. Zo niet
dan moet u mij even bellen. akkoord?” Wat zegt u?
A Nee, ik ga niet akkoord.
B Dat is goed, dat zal ik doen.
C Nee, als ik de volgende dag beter ben, bel ik u.
21 Afwasmiddel, wc-reiniger en schuurmiddel zijn voorbeelden van:
A Gevaarlijke stoffen.
B Ongevaarlijke schoonmaakmiddelen.
C Verpakkingen.
22 Het voortgezet onderwijs is:
A Middelbare school.
B Onderwijs die voor gaat.
C Middelmatig onderwijs.
23 Een Cito-toets is
A De test aan het eind van de basisschool.
B De test aan het begin van de basisschool.
C Het eindexamen in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs.
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24 VWO is
A Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
B Voorbereidend Wereld Onderwijs
C Voorzichtig Wonend Onderwijs
25 Een inschrijfformulier voor een cursus is een formulier waarop
A u invult dat u naar de cursus wilt.
B staat wat u leert op de cursus.
C staat welke computer u kunt gebruiken
26 Mieke nodigt haar buurvrouw uit voor de koffie. Wat zegt ze?
A Heb je zin om naar de stad te gaan?
B Heeft u zin om iets te gaan drinken?
C Kom je koffie bij me drinken?
27 We hebben last van het geluid.
A We vinden het moeilijk om het geluid te horen.
B We vinden het een zwaar geluid.
C We vinden het geluid te hard.
28 Beter een goede buur dan een verre vriend betekent:
A Het is beter goed contact te hebben met iemand die naast u woont
dan een goed contact met een vriend die ver weg woont.
B Het is beter veel contact te hebben met een vriend dan met
iemand die naast u woont.
C Het is beter weinig contact te hebben met iemand die naast u
woont dan veel contact met een vriend die ver weg woont.
29 Wat doet de overheid om achterstandswijken te helpen?
A De uitkeringen verhogen.
B Huizen renoveren.
C Zwarte scholen sluiten.
D De huur verlagen.
30 Wie betaalt het eigen risico?
A De huisarts.
B De patiënt.
C De verzekering.
31 Voor wie is het aanvullende pakket gratis?
A Voor kinderen tot 12 jaar.
B Voor kinderen tot 18 jaar.
C Voor niemand.
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32 In 1648 werden de Nederlanden zelfstandig.
A Waar.
B Niet Waar.
33 Bij een re-integratiebedrijf kun je een cursus doen.
A Waar.
B Niet Waar.
34 Waneer gebruiken mensen geen creditcard?
A Om iets te kopen op het internet.
B Om te betalen in een hotel.
C Om boodschappen te betalen.
35 In hoeveel jaar betaal je een hypotheek meestal terug?
A 0-5 jaar.
B 5-10 jaar.
C 20-30 jaar.
36 Vanaf welke leeftijd is er leerplicht in Nederland?
A 4 jaar.
B 5 jaar.
C 6 jaar.
37 Is de basisschool gratis?
A Ja.
B Ja, maar de ouders betalen wel ouderbijdrage en het overblijven.
C Nee.
38 Uw dochter heeft de havo gedaan. U wilt liever dat ze daarna gaat
trouwen. Maar uw dochter wil graag verder met een technische
opleiding. Wat kunt u het beste doen?
A U schrijft haar in bij de technische opleiding. Ze mag studeren wat
ze wil.
B U schrijft haar in bij een verpleegstersopleiding. Dat past beter bij
haar.
C U zegt dat ze niet verder mag studeren. Ze kan beter werk gaan
zoeken of trouwen.
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39 Uw bedrijf zoekt een nieuwe directeur. Welke van de volgende
kandidaten kunnen ze het beste kiezen?
A Meneer de Vries. Hij is in zijn vorige baan manager geweest.
B Meneer Jansen. Hij heeft geen ervaring, maar hij heeft wel een
goede opleiding gehad.
C Mevrouw Klemmens. In haar vorige baan was ze ook directeur. Ze
heeft een goede opleiding gehad.
40 In 1940 waren er 140.000 joden in Nederland. In 1945 waren er 36.000
joden in Nederland. Dat zijn er 104.000 minder. Waar zijn die 104.000
joden gebleven?
A Ze zijn naar Israël verhuisd.
B Ze zijn naar Amerika gevlucht.
C Zij zijn vermoord in concentratiekampen van de nazi's.
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
A
A
B
B
B
A
B
C
B
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
A
A
A
A
C
C
A
B
B
B
A
A
C
C
B
B
A
C
C
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 De Afsluitdijk veranderde Nederland. Wat gebeurde er?
A De Noordzee werd de Waddenzee.
B De Zuiderzee werd het IJsselmeer.
C Het IJsselmeer werd de Zuiderzee.
2 Waardoor is Anne Frank beroemd geworden?
A Doordat ze een dagboek schreef toen ze zich verstopte voor de
Duitsers.
B Doordat ze in de oorlog in een concentratiekamp dood ging.
C Doordat ze het dagboek vond van een joods meisje in de oorlog.
3 Uw vrouw kan niet lezen en schrijven. Zij wil naar school. Wat kunt u
het beste doen?
A Niks. Het is niet nodig voor vrouwen om te lezen en te schrijven.
B Niks. School is voor kinderen. Voor uw vrouw is het te laat om te
leren lezen en schrijven.
C U zoekt samen met uw vrouw een cursus waar ze kan leren lezen
en schrijven.
4 Wat is de hoofdstad van de provincie Noord-Brabant?
A Den Haag
B Den Bosch
C Eindhoven
5 U woont in Rotterdam. Morgen gaat u verhuizen naar Utrecht. Moet u
uw nieuwe adres doorgeven aan de gemeente?
A Ja, binnen 2 weken.
B Ja, binnen 5 dagen.
C Nee, u hoeft niets door te geven. Dat gaat vanzelf.
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6 Maria wil tassen gaan verkopen op de markt. Waar kan ze een
vergunning aanvragen?
A Bij de politie.
B Bij de Kamer van Koophandel.
C Bij de gemeente, afdeling Publiekszaken.
7 Uw kinderen kunnen goed leren. Drie dochters zitten op de
universiteit. Dat kost veel geld. Maar u heeft een klein salaris. Wat kunt
u het beste doen?
A U moet meer gaan werken.
B Uw kinderen moeten stoppen met de studie.
C U kunt geld terugvragen aan de belasting.
8 Is het verplicht in Nederland om een autogordel te dragen?
A Nee. U mag zelf weten of u een autogordel om doet.
B Ja, het is verplicht. U krijgt een boete als u geen autogordel draagt.
C Ja, het is verplicht. U moet naar de gevangenis als u geen autogordel draagt.
9 U gaat beginnen met het verbouwen van je huis. Dit gaat veel geluid
veroorzaken. Wat gaat u doen?
A De buren waarschuwen over de aankomende overlast .
B U zegt niets en begint.
C Als de buren komen klagen maakt u ruzie.
10 Timothy heeft gewerkt in zijn tuin. Per ongeluk heeft hij het tuinhek
van de buren kapot gemaakt. Wat doet Timothy?
A Niets.
B U gaat zich verontschuldigen bij de buren.
C U geeft de schuld aan de andere buren.
11 Mevrouw de Vries heeft over 5 weken weer een afspraak met het
consultatiebureau. Ze moet het groeiboek meenemen. In het
groeiboekje staat hoe laat Mevrouw de Vries samen met haar baby
Janneke moet komen.
A Waar
B Niet waar
12 “Ze gaat op een vaste tijd naar bed.” betekent:
A Ze gaat elke dag een uur later naar bed.
B Ze gaat elke dag vroeg naar bed.
C Ze gaat elke dag op dezelfde tijd naar bed.
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13 De meeste mensen zeggen ´u´ tegen hun baas.
A Waar.
B Niet Waar.
14 Oudere mensen krijgen altijd meer respect dan jongere mensen.
A Waar.
B Niet Waar.
15 Willem van Oranje was koning van de Nederlanden.
A Waar.
B Niet Waar.
16 Vanaf welke leeftijd mogen kinderen naar de basisschool?
A 4 jaar.
B 5 jaar.
C 6 jaar.
17 Wat krijg je als je geld spaart bij de bank?
A Boete.
B Rente.
C Saldo.
18 Welk deel van de studiefinanciering is voor iedere student?
A De aanvullende beurs.
B De aanvullende lening.
C De basisbeurs.
19 Een gastouderbureau kan een oppas voor je zoeken.
A Waar.
B Niet Waar.
20 Het RIAGG helpt als je een depressie hebt.
A Waar.
B Niet Waar.
21 Wie kan je helpen als je problemen hebt met bewegen?
A Fysiotherapeut.
B Psychotherapeut.
C Huisarts.
D Specialist.
22 Iedereen krijgt in Nederland zorgtoeslag?
A Waar.
B Niet Waar.
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23 Wat is een ponsplaatje?
A Een plastic plaatje om te ponzen.
B Een plastic kaartje met informatie over jou.
C Een plastic kaartje met je NAW gegevens.
24 Bij een sollicitatiegesprek moet je altijd op tijd komen.
A Waar.
B Niet Waar.
25 Een jongen op school scheldt uw dochter uit. Hij zegt “hoer!” tegen
haar. Uw zoon vecht nu met de jongen. Vindt u dat goed?
A Ja, want het meisje kan niet zelf vechten.
B Nee, uw zoon moet met de jongen praten.
C Nee, u wilt zelf met de jongen vechten.
26 Welke combinatie is goed?
A Raadsleden - gemeente, Statenleden - provincie, Kamerleden parlement
B Raadsleden - provincie, Statenleden - gemeente, Kamerleden parlement
C Raadsleden - parlement, Statenleden - provincie, Kamerleden gemeente
27 Wat staat er in de troonrede?
A De plannen van de regering.
B De plannen van het parlement.
C De wensen van de koning voor het land.
28 Een jonge vrouw is zwanger. Zij kan het kind niet opvoeden. Zij wil
abortus kiezen. Mag dat in Nederland?
A Nee, dat is verboden in Nederland.
B Ja. Zij mag abortus kiezen, maar wel volgens de regels van de
Nederlandse wet.
C Nee, dat kan zij nooit zelf beslissen.
29 Mag een rechter wetten maken in Nederland?
A Ja.
B Nee, want dan krijgt een rechter te veel macht.
C Nee, want rechters hebben het veel te druk.
30 De bibliotheek is altijd gratis voor volwassenen.
A Waar.
B Niet waar.
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31 Uw dochter zit in groep vier van de basisschool. U zoekt voor haar
buitenschoolse opvang op maandag en donderdag. Bij wie vraagt u
informatie?
A Bij het kinderdagverblijf.
B Bij de gemeente.
C Bij de kinderopvangorganisatie in uw gemeente.
32 Ook in België spreken mensen Nederlands.
A Waar.
B Niet Waar.
33

Henk is christen. Hij wil naar de kerk. Op welke dag zijn alle kerken
'morgens open?
A op zondag.
B op vrijdag.
C op zaterdag.

34 “Ze is drie ons aangekomen.” betekent:
A Ze is drie ons zwaarder.
B Ze is drie ons lichter.
C Ze is op het consultatiebureau aangekomen.
35 U werkt in een verzorgingshuis. U moet onder andere patiënten uit het
bed halen. Veel van uw collega’s hebben last van hun rug gekregen. Uw
baas heeft een folder gestuurd aan alle werknemers met instructies
om rugklachten te voorkomen. Wat doet u?
A U leest de brief en vervolgens doet u wat u wil.
B U leest de brief en vervolgens volgt u de instructies op.
C U gooit de brief weg zonder deze te lezen.
36 Joyce is bereid afstand te doen van haar huidige nationaliteit. Dit
betekent:
A Joyce wil haar eigen nationaliteit houden.
B Joyce wil haar eigen nationaliteit wel afstaan.
C Joyce moet nog veel doen om een nieuwe nationaliteit aan te
vragen.
37 De gemeente vraagt Marijke om een geldig legitimatiebewijs. Wat
wordt daarmee bedoeld?
A Een legitimatiebewijs dat u net gehaald hebt.
B Een legitimatiebewijs die een mooie foto heeft.
C Een legitimatiebewijs waarvan de datum nog goed is.
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38 “anoniem” betekent dat
A de persoon bij de politie werkt.
B de persoon bekend is bij de politie.
C de persoon zijn persoonlijke gegevens niet vertelt.
39 De pincode is geheim en hoort alléén bij uw bankpas.
A Waar.
B Niet waar.
40 De arbodienst is ...
A Een dienst die zorgt dat werknemers goed en veilig kunnen
werken.
B Een dienst die zorgt dat werknemers zo hard mogelijk kunnen
werken.
C Een dienst die zorgt dat werknemers niet ziek zijn en snel kunnen
werken.
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
B
C
B
B
C
A
B
A
B
A
C
A
A
B
A
B
C
A
A
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
B
C
A
B
A
A
B
B
B
C
A
A
A
B
B
C
C
A
C
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Uw verpleegadres is ...
A Het adres waar uw verpleger woont.
B Het adres waar uw bedrijfsarts werkt.
C Het adres waar u bent tijdens uw ziekte.
2 Bevallingsverlof is de tijd
A waarin u kunt kijken of uw werk bevalt.
B waarin u niet hoeft te werken na een bevalling.
C waarin u moet bevallen.
3 U mag ook aan een collega doorgeven dat u ziek bent.
A Waar.
B Niet waar.
4 De zieke werknemer is verplicht de adviezen van de bedrijfsarts op te
volgen.
A De zieke werknemer moet de raad opvolgen van de bedrijfsarts.
B De zieke werknemer mag de raad opvolgen van de bedrijfsarts.
C De zieke werknemer volgt de raad op van de bedrijfsarts.
5 Op een arbo-formulier moet u opgeven welke dagen van de week u
aan het werk bent.
A Waar.
B Niet waar.
6 Als iemanda afwezig is, wordt dit bij de mededelingen van de
vergadering gezegd.
A Waar.
B Niet waar.
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7 Brenda opent de vergadering, betekent:
A Brenda is de eerste die wat zegt in de vergadering.
B Brenda doet de deur van de vergaderkamer open.
C Brenda begint de vergadering.
8 De buurvrouw komt langs betekent:
A De buurvrouw komt op bezoek.
B De buurvrouw komt voorbij.
C De buurvrouw staat lang te wachten.
9 Henk stelt zijn vrouw voor aan zijn buurman en zegt: “Mark, dit is mijn
vrouw Petra”.
A Waar.
B Niet waar.
10 Uw buurmeisje is jarig. Ze wordt 4 jaar. Wat zegt u?
A Gefeliciteerd met je verjaardag?
B Proficiat met de verjaardag van je vrouw.
C Gefeliciteerd met je huwelijk.
11 Geluidsoverlast betekent:
A Het geluid is over.
B Het geluid is te zwaar.
C Het geluid is te hard.
12 Waar is een groeicurve voor?
A Een groeicurve is een groeilijn.
B Een groeicurve is een mooie lijn.
C Een groeicurve is een tekening.
13 “Ze is aardig gegroeid.” betekent:
A Ze is goed gegroeid.
B Ze is aardig.
C Ze is niet zo zwaar.
14 Wat is een klein tukje?
A Dat is een kort slaapje.
B Dat is een half uur slapen.
C Dat is een klein diertje.
15 Bij een therapie praat je over je problemen.
A Waar.
B Niet Waar.
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16 Wie hoeft geen inburgeringsexamen te doen?
A Iemand uit Indonesië.
B Iemand uit Polen.
C Iemand uit Suriname.
17 Hoe heet een advertentie voor werk?
A Een baan.
B Een factuur.
C Een vacature.
18 Je laat jouw computer vallen. Welke verzekering betaalt misschien de
schade?
A De aansprakelijkheidsverzekering.
B De opstalverzekering.
C De inboedelverzekering.
19 Je salaris mag niet onder het minimumloon zijn.
A Waar.
B Niet Waar.
20 Tijdens je proeftijd kun je elke dag ontslag krijgen.
A Waar.
B Niet Waar.
21 Hoe noem je het salaris inclusief premies en belastingen?
A Het brutosalaris.
B Het loon.
C Het nettosalaris.
22 Jarige kinderen mogen op school trakteren.
A Waar.
B Niet Waar.
23 Als je op bezoek gaat in Nederland blijf je meestal ook eten.
A Waar.
B Niet Waar.
24 Bij welk probleem helpt een psycholoog?
A Je collega's discrimineren je.
B Je denkt veel aan de problemen in jouw land.
C Je hoort mensen praten als ze er niet zijn.

efentoets 009

| Voor meer oefenmateriaal kijk op www.knoestertrainingen.nl

3

26 U koopt een fles lampolie in de supermarkt. U moet het etiket goed
lezen zodat u weet wat belangrijk is. Waar vindt u het etiket?
A Dat krijgt u bij de kassa als u het koopt.
B Dat is het papier dat om de fles zit geplakt.
C Dat moet u zelf opzoeken.
26 U heeft geschilderd. U heeft een paar lege verfblikken. Wat moet u
doen met de lege verfblikken?
A Bij de buren neerzetten.
B In de restafvalbak gooien.
C Bij het chemisch afval inleveren.
27 Het voortgezet onderwijs bestaat uit 4 soorten onderwijs.
A Waar
B Niet waar
28 HAVO is
A Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
B Hoger Algemeen Vak Onderwijs
C Hoger Algemeen Voedsel Onderwijs
29 De basisschool heeft
A 6 leerjaren
B 8 leerjaren
C 1 leerjaren
30 U hebt een zoontje van drie jaar. U wilt dat uw zoontje een paar keer
per week naar een peuterspeelzaal gaat. Wat doet u?
A U schrijft uw kind in bij de gemeente.
B U schrijft uw kind in bij de basisschool.
C U schrijft uw kind in bij een kinderopvangorganisatie.
31 U heeft een kind op de basisschool. Wat kunt u doen op de school?
A U brengt de kinderen naar school en u haalt ze weer op.
B U kunt lid worden van de directie.
C U kunt helpen met voorlezen, of met schoolreisjes.
32 Voor een hypotheek heeft u een vast inkomen nodig. De bank zegt dat
u renteaftrek krijgt. Wat is renteaftrek?
A De gemeente betaalt een deel van uw rente.
B De bank geeft u korting op de hypotheek.
C De belasting betaalt een deel van uw rente.
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33 U ziet een mooi huis, dat past bij uw gezin. Het huis is van
woningbouwvereniging Groot Goed. U wilt het huis graag huren!
Wat doet u?
A U schrijft zich in bij woningbouwvereniging Groot Goed.
B U gaat naar de gemeente.
C U gaat naar een makelaar.
34 U wacht bij het loket van het postkantoor. Voor u staat een vrouw bij
het loket. Wat doet u?
A U gaat direct achter de vrouw staan.
B U wacht achter de streep op de grond.
C U vraagt wanneer u an de beurt bent.
35 Uw collega vraagt of u en uw partner bij hem thuis op bezoek komen?
Wat neemt u meestal mee?
A Dure cadeaus voor de hele familie.
B Uw eigen eten.
C Een bos bloemen.
36 U werkt en u betaalt premie voor een pensioenverzekering. U weet
hoeveel pensioen u krijgt als u stopt met werken. Het is weinig. U denkt
dat u meer geld nodig hebt ls u stopt met werken. Wat doet u?
A U kunt niets doen.
B U leent geld van de bank.
C U neemt een extra pensioenverzekering bij een
verzekeringsmaatschappij.
37 Een gezin heeft een zoon en een dochter. Mogen ze allebei gaan
studeren?
A Nee. Studeren is duur. De vrouw hoeft niet te studeren, want die
zorgt voor het huishouden.
B Ja. Mannen en vrouwen hebben in Nederland dezelfde rechten. Ze
zijn gelijkwaardig en ze kunnen dus allebei studeren.
C Ja. Maar er zijn alleen studiebeurzen voor mannen. Dus de vrouw
kan alleen studeren als er genoeg geld is.
38 U heeft een uitkering. En u wilt een eigen bedrijf beginnen. Hoe komt u
aan het geld voor een eigen bedrijf?
A U gaat met uw ondernemingsplan naar de gemeente.
B U gaat naar de bank.
C U gaat naar de Kamer van Koophandel.
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39 U bent werknemer. U wilt graag meepraten in het bedrijf. Wat kunt u
doen?
A U kunt lid worden van de ondernemingsraad.
B U kunt overal en altijd uw mening geven.
C U kunt tegen collega’s zeggen wat uw baas niet goed doet.
40 Op uw werk komt een nieuwe machine. Maar u kunt er niet mee
werken. Wat doet u?
A U probeert toch met de machine te werken.
B U zorgt dat u leert hoe u met de machine kunt werken.
C U gaat naar een andere machine.
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C
B
B
A
A
A
C
A
A
A
C
A
A
A
A
B
C
C
A
A
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
A
B
C
B
C
B
A
B
C
C
C
A
B
C
C
B
B
A
B
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Uw collega’s zijn boos omdat er nooit een feest is op het werk. Wat
kunnen ze doen?
A Ze kunnen niks doen. Ze moeten accepteren dat het bedrijf nooit
een feest geeft.
B Ze kunnen aan hun baas vragen of hij een feest wil organiseren.
C Ze kunnen er met de personeelsvereniging over praten.
2 Werknemers worden geholpen door de vakbonden. Wat doet de
vakbond voor de werknemers?
A De vakbond zorgt samen met de werkgevers voor een collectieve
rbeidsovereenkomst, een CAO.
B De vakbond zorgt samen met de uitzendbureaus voor werk.
C De vakbond geeft iedere werknemer gratis juridische hulp.
3 U heeft een diploma gehaald. Uw diploma is niet of niet meer
voldoende voor het werk dat u doet. Wat moet u nu doen?
A U moet ander werk zoeken.
B U moet een cursus of opleiding zoeken die past bij dit werk.
C U moet tegen uw baas zeggen dat uw diploma vroeger goed
genoeg was.
4 U heeft een diploma nodig voor het werk dat u wilt gaan doen. Maar u
heeft geen diploma. Wat moet u doen?
A U moet naar een school gaan, een opleiding zoeken en een
inschrijfformulier vragen.
B U moet naar het uitzendbureau gaan.
C U moet een sollicitatiebrief schrijven.
5 De werkgever wil dat een werknemer goed samenwerkt. Wat is nog
meer belangrijk?
A Dat u alles alleen doet.
B Dat u zelfstandig kunt werken.
C Dat u alles samen met een collega doet.
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6 Bij welk probleem helpt een maatschappelijk werker?
A Je bent depressief.
B Je bent eenzaam.
C Je hebt geen werk.
7 Wanneer bel je naar het alarmnummer?
A De buren hebben ruzie.
B Iemand heeft zijn been gebroken.
C Je fiets is gestolen.
8 Welke hulp krijg je bijvoorbeeld van Vluchtelingenwerk?
A Een inburgeringscursus.
B Hulp als je lang ziek thuis bent.
C Hulp bij het invullen van een formulier.
9 Wanneer betaalt de inboedel verzekering de schade niet?
A Als de computer is gestolen.
B Als de meubels zijn verbrand.
C Als het dak kapot is door storm.
10 Betaalt de zorgverzekering ook medische kosten op vakantie in het
buitenland?
A Ja, maar alleen als het echt nodig is.
B Ja, maar alleen met een aanvullende verzekering.
C Nee.
11 Hoe heet het officiële document van de verzekering?
A Polis.
B Premie.
C Zorgpas.
12 Wat is een parttime baan?
A Een baan van 32 uur per week.
B Een baan van 40 uur per week.
C Een baan van 48 uur per week.
13 Wat is een cv?
A Een collectieve verzekering.
B Een overzicht van je persoonlijke gegevens, opleiding en
werkervaring.
C Een uitkering.
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14 Hoe oud moet je zijn voor studiefinanciering?
A 5 jaar.
B 12 jaar.
C 18 jaar.
15 Moeten alleenstaande ouders met kinderen en een bijstandsuitkering
solliciteren?
A Ja.
B Nee.
C Nee, als de kinderen nog geen 5 jaar zijn.
16 Wanneer praten ouders met de docent over hun kind?
A Op de ouderavond.
B Op het schoolfeest.
C Tijdens het 10 minuten gesprek.
17 Wat betaal je als je geld leent van de bank?
A Boete.
B Rente.
C Saldo.
18 Waarvoor gebruik je bijvoorbeeld een lening?
A Voor een auto.
B Voor een boek.
C Voor een ijsje.
19 Wie controleert de baby tijdens de zwangerschap?
A De gynaecoloog.
B De kraamhulp.
C De verloskundige.
20 Wat helpt tegen aids?
A Het condoom.
B De pil.
C Het spiraaltje.
21 Je hebt 's nachts een huisarts nodig. Wat doe je?
A Je belt naar de huisartsenpost.
B Je belt naar het ziekenhuis.
C Je gaat naar de spoedeisende hulp.
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22 Krijgt een immigrant ook AOW?
A Ja.
B Ja, maar misscien niet 100%.
C Nee.
23 Op uw werk moet u een paar dozen verplaatsen. De dozen zijn zwaar.
Het lukt u niet om ze te verplaatsen. Wat doet u?
A U gaat naar een collega en vraagt of hij wil helpen.
B U laat de dozen staan.
C U gaat bij uw baas klagen dat de dozen veel te zwaar zijn.
24 U wilt werken. Maar uw Nederlands is niet goed genoeg. Wat moet u
doen?
A U schrijft zich in voor een cursus Nederlands.
B U wacht tot u goed Nederlands spreekt.
C U praat heel weinig.
25 U heeft een aangifteformulier van de belasting gekregen. Dit moet u
invullen. U vindt dit moeilijk. Wat moet u doen?
A U stuurt het lege formulier terug naar de Belastingdienst en u
wacht af.
B Samen met een medewerker van de Belastingdienst vult u het
formulier in.
C U gaat naar uw baas.
26 Van uw bruto salaris betaalt u belasting. Wat doet de overheid met dit
geld? Geef een voorbeeld.
A De overheid bouwt bijvoorbeeld wegen en bruggen.
B De overheid betaalt uw verzekeringen.
C De overheid betaalt uw pensioen.
27 Mag je in Nederland samenwonen zonder te trouwen?
A Nee. Een man en een vrouw moeten eerst trouwen. Dan mogen ze
samenwonen.
B Ja, maar een man mag niet met een man samenwonen.
C Ja. Iedereen mag samenwonen met wie hij of zij wil.
28 Een Nederlandse kennis nodigt u uit voor het eten. Bent u verplicht om
die kennis daarna ook bij u uit te nodigen?
A Nee, dat bent u niet verplicht, maar meestal vraagt men de mensen
wel terug.
B Ja, het is de gewoonte om mensen direct terug te vragen.
C U hoeft de kennis niet uit te nodigen, want een Nederlander nodigt
zichzelf wel uit.
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29 U geeft vanavond een tuinfeestje. Wat kunt u het beste doen?
A U vertelt uw buren dat u een feestje geeft.
B U vraagt uw buren de volgende morgen op de koffie.
C U vertelt niks tegen uw buren en hoopt dat ze niet gaan klagen.
30 De Kamer van Koophandel is een kamer in een groot bedrijf.
A Waar.
B Niet Waar.
31 De bank wil je ondernemingsplan zien, voordat je geld voor je bedrijf
krijgt.
A Waar.
B Niet Waar.
32 Als je voor de rechter moet komen, kan een advocaat je helpen.
A Waar.
B Niet Waar.
33 Een verpleeghuis is een huis voor gezonde oude mensen.
A Waar.
B Niet Waar.
34 Een identiteitsbewijs aanvragen is gratis.
A Waar.
B Niet Waar.
35 De polis is een papier van de belasting.
A Waar.
B Niet Waar.
36 Wie is een speciale vrouwendokter?
A De gynaecoloog.
B De huisarts.
C De fysioterapeut.
D De massageterapist.
37 Wanneer bel ik 112?
A Als ik snel de politie, brandweer of ambulance nodig heb.
B Alleen als ik snel de brandweer en ambulance nodig heb.
C Alleen als ik snel de ambulance nodig heb.
38 Een vrouw die iedere dag de pil slikt, kan niet zwanger worden.
A Waar.
B Niet waar.
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39 Hoe heet de verzekering voor medicijnen, de huisarts en het
ziekenhuis?
A De ziektekostenverzekering.
B De zorgtoeslag.
C De zorgverzekering.
40 Hoe heet de afdeling in het ziekenhuis waar je niet blijft slapen.
A De eerste hulp.
B De opname.
C De polikliniek.
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AC
A
B
A
B
B
B
C
C
A
A
A
B
C
C
C
B
A
C
A

efentoets 010

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
B
A
A
B
C
C
A
A
B
A
A
A
B
B
A
A
A
C
C
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Wat is een voorbeeld van een volksverzekering?
A AOW
B De Bijstand
C De zorgverzekering
2 Wat is geestelijke gezondheidszorg?
A Een andere naam voor GGD.
B Een plaats waar psychologen en psychiaters werken.
C Een polikliniek in het ziekenhuis.
3 Wat is een vaste baan?
A Een baan die stopt op een bepaalde tijd.
B Een baan voor onbepaalde tijd.
C Een fulltime baan.
4 Wat is vrijwilligerswerk?
A Werken in een eigen bedrijf.
B Werken voor een uitzendbureau.
C Werken zonder salaris.
5 Op welke school leer je een beroep?
A havo
B vmbo
C vwo
6 Wat wordt bijvoorbeeld betaald met de vrijwillige bijdrage?
A De boeken op school.
B De energierekening van de school.
C Schoolreisjes.
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7 Wat moet je doen als je geld leent van de bank?
A De lening afschrijven.
B De lening aflossen.
C De lening oplossen.
8 Uw buurman is overleden. Wat kunt u het beste doen?
A U gaat naar de buren en condoleert hen.
B U gaat naar de buren en feliciteert hen.
C De buren hebben veel verdriet. U kunt het beste niks doen.
9 U gaat naar een verjaardag. U geeft een cadeau. De jarige zegt: “Dat
had je nou niet moeten doen!” Wat betekent dit?
A U heeft het verkeerde cadeautje gekocht.
B De jarige is niet blij met uw cadeautje.
C De jarige is wel blij met uw cadeautje.
10 U bent ontslagen. U heeft dus geen werk meer. U wilt een
werkloosheidsuitkering aanvragen. Waar gaat u naar toe?
A U gaat naar de gemeente.
B U gaat naar het UWV.
C U gaat naar de Sociale dienst.
11 U wilt een bedrijf beginnen. Hiervoor maakt u een ondernemingsplan.
Wat moet u hierin schrijven?
A Alles wat uw bedrijf tot een succes zal maken.
B Een verhaal over uw werkervaring.
C Uw plannen om over 5 jaar een bedrijf te beginnen.
12 Op uw werk is een collega die discrimineert. Hij zegt bijvoorbeeld tegen
u: “Buitenlanders pakken al ons werk af”. Wat kunt u het beste doen?
A U kunt het beste niets doen. Het komt vanzelf wel goed.
B Met uw baas praten.
C Ruzie met maken met uw collega.
13 Elk bedrijf heeft regels. Ook is er de arbowet. Wat is een belangrijke
regel uit de arbowet?
A Elke werknemer moet werkervaring hebben.
B Elke werknemer moet werkkleding dragen.
C Elke werknemer moet veilig kunnen werken.
D Elke werknemer heeft recht op pauze.
14 In Nederland ben je vrij om je eigen zorgverzekeraar te kiezen.
A Waar.
B Niet waar.
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15 Als je kiest voor een hoger eigen risico moet je meer eigen risico
betalen.
A Waar.
B Niet waar.
16 Als je iets officieel zegt tegen de politie, doe je aangifte.
A Waar.
B Niet waar.
17 Je burgerservicenummer staat op papieren van de belasting.
A Waar.
B Niet waar.
18 De termijn is een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een maand.
A Waar.
B Niet waar.
19 Bij het UWV werkbedrijf zijn er veel vacaturen.
A Waar.
B Niet waar.
20 In Nederland gaan mensen bijna nooit scheiden.
A Waar.
B Niet waar.
21 Waar moet u de studiefinaanciering aanvragen?
A Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
B Bij de Gemeentebelastingen.
C Bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)
22 De buurvrouw kwam een praatje maken betekent:
A De buurvrouw kwam gedag zeggen.
B De buurvrouw kwam voor een kort gesprekje.
C De buurvrouw kwam kennis maken.
23 Welke felicitatie is goed?
A Proficiat, van harte gefeliciteerd.
B Proficiat, beterschap en gecondoleerd.
C Sterkte, gelukgewenst en van harte.
24 Een groeicurve is belangrijk omdat u kunt zien dat
A uw kind goed groeit.
B uw kind goed eet.
C uw kind goed slaapt.
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25 De wijkverpleegkundige is een dokter.
A Waar.
B Niet waar.
26 “Ik zet haar tegen de meetlat.” betekent:
A Ik moet haar meten.
B Ik moet kijken hoe zwaar ze is.
C Ik moet kijken hoe laat het is.
27 Mevrouw Jansen wil dat haar kind 5 dagdelen naar de peuterspeelzaal
gaat. Kan dat?
A Waar.
B Niet waar.
28 Op de basisschool krijgen de kinderen behalve Nederlands en rekenen
ook andere vakken. Welke krijgen ze niet?
A Aardrijkskunde
B Geschiedenis
C Scheikunde
29 Wat zijn klaar-overs?
A Mensen die klaar zijn.
B Mensen die kinderen helpen oversteken bij de school.
C Mensen die oudere mensen helpen oversteken.
30 In Nederland is veel water. Ook zijn rond sommige scholen vijvers en
slootjes. Daarom is zwemles belangrijk voor de kinderen.
A Waar.
B Niet waar.
31 Materialen van de bibliotheek zijn
A boeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s.
B computers en boeken.
C boeken en tijdschriften.
32 Wat is een pictogram?
A Een televisieprogramma.
B Een symbool of plaatje.
C Een letter.
33 U meldt zich ziek voor aanvang van de dienst, betekent:
A U meldt zich ziek voor het begin van de dienst.
B U meldt zich ziek voor het eind van de dienst.
C U meldt zich ziek aan het begin van de dienst.
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34 Op een arbo-formulier moet u beschrijven welke werkzaamheden u
doet op uw werk.
A Waar.
B Niet waar.
35 Iemand is arbeidsongeschikt, betekent:
A iemand kan nooit werken.
B iemand is niet gezond genoeg om te kunnen werken.
C iemand doet zijn werk niet goed.
36 In de cao staan sfspraken voor alle mensen die in een sector werken.
A Waar.
B Niet waar.
37 Je jaaropgave is een loonstrook voor een heel jaar.
A Waar.
B Niet waar.
38 Als de kinderen overblijven, eten ze op school.
A Waar.
B Niet waar.
39 Een advocaat is altijd gratis.
A Waar.
B Niet waar.
40 Sociaal Raadslieden kunnen je helpen met het invullen van
formulieren.
A Waar.
B Niet waar.
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
B
B
C
B
C
B
A
C
B
A
B
C
A
A
A
A
A
A
B
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
B
A
A
B
A
A
C
B
A
A
B
A
A
B
A
A
A
B
A
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Wat betekent: declareren?
A Een aanvullende verzekering afsluiten.
B Geld terugvragen van de verzekering.
C Premie betalen aan de verzekeringsmaatschappij.
2 Hoe heet het als je een paar dagen in het ziekenhuis moet blijven?
A
B
C
D

Een opname.
Een behandeling.
Een doorverwijzing.
Een onderzoek.

3 Bij de drogist kun je met een recept medicijnen krijgen.
A Waar.
B Niet Waar.
4 De bedrijfsarts vraagt u: ”Waar heeft u op dit moment last van?” Wat
zegt u?
A Ik heb last van mijn werkgever.
B Ik heb last van mijn buik.
C Ik heb last van het harde lawaai van mijn buren.
5 De notulen van een vergadering, betekent:
A Een tekst waarin staat wat op de vergadering zal worden
besproken.
B Een tekst waarin staat wat er op een vergadering is besproken.
C Een tekst waarin staat Wanneer er een vergadering is.
6 Afval scheiden is goed voor het milieu.
A Waar.
B Niet Waar.
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7 Je kunt een contract tekenen als je officieel wil samenwonen.
A Waar.
B Niet Waar.
8 Een rooster is
A Een lijst waarop staat wat er wordt besproken tijdens de
vergadering.
B Een lijst waarop staat wat er gekocht moet worden.
C Een lijst waarop staat wat er moet gebeuren en wie dat moet doen.
9 Het is uw taak om koffie te zetten op het werk, betekent:
A U vindt het leuk om koffie te zetten op het werk.
B U bent de enige die koffie mag zetten op het werk.
C U moet altijd de koffie zetten op het werk.
10 Als u niet kunt komen op een vergadering laat u dit weten.
A Waar.
B Niet waar.
11 U wilt een datum voor de volgende vergadering vaststellen, betekent:
A U wilt een datum bepalen voor de volgende vergadering.
B U wilt vasthouden aan mijn datum voor de vergadering.
C U wilt weten of er een volgende vergadering is.
12 Bedrijfstarieven zijn ....
A personeelsleden die de deur voor u opendoen.
B bedrijven die kleding stomen.
C speciale prijzen voor bedrijven.
13 In de winkel van Lani wil de klant dat de kleding op maat gemaakt
wordt. Wat betekent dit?
A De kleding heeft één maat.
B De kleding past precies.
C De kleding is te groot.
14 De klant wil gesneden groeten. Wat betekent dat?
A De groenten door elkaar doen, zodat het één geheel wordt.
B De groenten in een recept gebruiken.
C De groenten snijden.
15 Wie beslist of iemand een Nederlands paspoort krijgt?
A De gemeente.
B De IND.
C De IND en de gemeente.
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16 U gaat naar de gemeente om aan te geven dat u getrouwd bent. U
moet daan uw huwelijksakte en legitimatiebewijs meenemen.
A Waar
B Niet waar
17 Met een laag inkomen kun je kwijtschelding van de belasting van de
gemeente krijgen.
A Waar.
B Niet Waar.
18 De gegevens van een kind moeten worden opgenomen in het GBA.
A Waar.
B Niet waar.
19 U werkt in het keukenmeubel bedrijf Bruynzeel Keukens. U heeft een
keukenkast gemonteerd bij mw. de Boer. Vandaag belt mw. de Boer en
zegt dat de duren van de keukenkast niet goed afsluiten. Wat moet u
tegen mw. de Boer zeggen?
A Wat jammer maar ik kan hier niets voor u doen.
B U doet een voorstel om het probleem op te oplossen.
C U doet een voorstel maar verder doet u er niets mee.
20 U werkt in de kantine van de voetbalclub Sparta. U zorgt voor de
broodjes en drankjes voor de werknemers. Na de lunch ruimt u de tafel
op en maakt alles schoon. U werkt samen met andere collega’s. Na het
werk praat u met uw baas. Wat moet uw vertellen aan uw baas?
A U vertelt dat u niets heeft gedaan.
B U vertelt wat voor werkzaamheden u heeft gedaan.
C U vertelt niets.
21 Een agenda bij een vergadering is
A een lijst van onderwerpen die tijdens een vergadering worden
besproken.
B een lijst van de mensen die bij een vergadering zijn.
C een lijst van onderwerpen die in de vorige vergadering besproken
zijn.
22 Mark werkt in de groentewinkel. De klant wil de sinaasappel proeven.
Wat betekent dat?
A De klant wil onderzoeken of er pitten in de sinaasappel zitten.
B De klant wil onderzoeken wat de kleur van de sinaasappel is.
C De klant wil onderzoeken hoe de sinaasappel smaakt.
23 Als je een huis huurt, heb je geen opstalverzekering nodig.
A Waar.
B Niet Waar.
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24 Als je veilige seks met iemand wilt hebben, moet je een condoom
gebruiken.
A Waar.
B Niet Waar.
25 Als je gaat scheiden en je hebt een woning nodig, kun je een
urgentieverklaring aanvragen.
A Waar.
B Niet Waar.
26 Servicekosten zijn extra kosten, zoals voor het schoonmaken van de
flat.
A Waar.
B Niet Waar.
27 Je kunt in Nederland geen bekeuring krijgen als je afval op straat gooit.
A Waar.
B Niet Waar.
28 De voorzitter stelt meestal de agenda op.
A Waar.
B Niet waar.
29 U bent verhinderd voor de vergadering, betekent:
A U wil niet naar de vergadering komen.
B U kunt niet naar de vergadering komen.
C U moet naar de vergadering komen.
30 Een zakelijke bespreking is
A Een gevoelig gesprek.
B Een gesprek over zaken op het werk.
C Een gezellig gesprek.
31 U brengt een onderwerp in voor de agenda, betekent:
A U haalt een onderwerp van de agenda af.
B U voegt een onderwerp toe aan de agenda.
C U vergeet een onderwerp op de agenda te zetten.
32 U bent 20 jaar en u bent 6 jaar legaal in Nederland. Mag u meedoen
aan de verkiezingen voor het Europese Parlement?
A Ja.
B Nee. Dat mag alleen als u 21 jaar of ouder bent.
C Nee. Dat mag alleen als u Nederlander bent.
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33 Er zijn binnenkort verkiezingen. U wilt informatie over de politieke
partijen die meedoen. Wat kunt u het beste doen?
A U vraagt een folder aan bij de gemeente.
B U kijkt in de krant, op tv en op internet.
C U krijgt informatie thuisgestuurd van het verkiezingsbureau.
34 Een man slaat zijn vrouw. De rechter verbiedt de man om nog bij zijn
vrouw te wonen. Hij moet in een ander huis gaan wonen. Moet de man
doen wat de rechter zegt?
A Nee, de man is getrouwd. Hij mag bij zijn vrouw blijven wonen.
B Nee, in Nederland heeft iedereen het recht om zelf te beslissen wat
hij doet.
C Ja, hij moet de uitspraak van de rechter accepteren.
35 Elke avond hoort u veel ruzie bij uw buren. De buurvrouw gilt en haar
man schreeuwt en slaat. Wat doet u?
A U belt de politie of een meldpunt.
B U schreeuwt tegen de buurvrouw dat ze niet zo hard moet gillen.
C U belt de ambulance.
36 Wie bepaalt welk soort school voor voortgezet onderwijs goed is voor
een kind?
A Dat bepalen de ouders.
B Dat bepaalt de basisschool.
C Dat bepaalt de school voor voortgezet onderwijs.
37 De leraar van uw dochter belt op. Uw dochter is na de pauze
weggegaan. Wat moet u doen?
A U moet zorgen dat uw kind naar school gaat.
B Niets. De leraar moet zorgen dat het kind op school blijft.
C Niets. Uw dochter mag zelf bepalen wanneer ze vrij neemt.
38 Uw kind zit op de basisschool. U wilt weten of het goed gaat op school.
Wat doet u?
A U belt naar de school.
B U praat met de leraar op de ouderavonden.
C U kijkt naar het rapport.
39 Uw dochter heeft een diploma vmbo-t. Naar welke school kan ze nu?
A Ze kan naar het mbo.
B Ze kan nog 5 jaar havo doen, of ze kan naar het mbo.
C Ze kan nog 2 jaar havo doen, of ze kan naar het mbo.
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40 Het gaat niet goed met uw dochter. Ze wil niet met u praten. U denkt
dat ze misschien drugs gebruikt. Wat kunt u doen?
A U gaat praten bij Bureau Jeugdzorg.
B U gaat praten bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
C U laat uw dochter niet meer uitgaan.
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
A
A
B
B
A
A
C
C
A
A
C
B
C
B
A
A
A
B
B
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
C
A
A
A
A
B
A
B
B
B
C
B
C
A
B
A
C
C
A
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 U weet niet precies hoe u moet solliciteren. U wilt een sollicitatiecursus
volgen. Waar kunt u dat vragen?
A Bij het uitzendbureau.
B Bij een bedrijf.
C Bij het UWV.
2 Een werkgever vraagt vaak een diploma en werkervaring. Wat is nog
een belangrijke eis van de werkgever?
A U moet de Nederlandse taal spreken.
B U moet een auto hebben.
C U moet 60 uur per week werken.
3 U wilt zo snel mogelijk werken. U bent al ingeschreven bij het UWV.
Waar moet u zich ook laten inschrijven als werkzoekende?
A Bij uitzendbureaus.
B Bij de gemeente.
C Bij de Sociale Dienst.
4 U hebt een nieuwe baan. Op de eerste dag ontmoet u uw nieuwe
collega's. Hoe doet u dat?
A U stelt zich voor aan uw nieuwe collega's en geeft hun een
kadootje.
B U stelt zich voor aan uw nieuwe collega's en praat even kort met
hen.
C U begint eerst met werken. De collega's leert u later vanzelf kennen.
5 U gaat werken. Alle afspraken die u maakt met de werkgever komen op
papier. Hoe heet deze afsprakenlijst?
A Een afsprakenovereenkomst.
B Een arbeidsovereenkomst.
C Een werkformulier.
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6 Je kunt in Nederland geen bekeuring krijgen als je afval op straat gooit.
A Waar.
B Niet Waar.
7 U heeft grote problemen. U heeft altijd te weinig geld. En u heeft veel
ruzie met uw partner. Wat doet u?
A U gaat direct naar maatschappelijk werk of Jeugdzorg.
B U gaat praten met de huisarts.
C U gaat naar het Juridisch Loket.
8 Bij vast werk staat in je contract wanneer je werk stopt.
A Waar.
B Niet Waar.
9 Wie helpt bij problemen met de opvoeding?
A De kinderbescherming.
B Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
C Jeudgzorg.
10 Welke uitkering krijg je als je ontslag krijgt?
A AOW.
B Bijstand.
C WW.
11 In hoeveel jaar moet een immigrant slagen voor het
inburgeringexamen?
A Dat hangt af van de inburgeringscursus.
B In 1 jaar.
C In 3 jaar.
12 Wat betekenen de cijfers op het rapport?
A 1 is heel goed.
B 1 is heel slecht.
C 5 is goed.
13 Wat is belangrijk voor internetbankieren?
A Dat je computer snel is.
B Dat je computer een wachtwoord heeft.
C Dat je computer veilig is.
14 Waarmee kan je niet internetbankieren?
A Met je telefoon.
B Met een geldautomaat.
C Met een tablet.
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15 Bij de opening van de vergadering wordt meteen besloten wanneer de
volgende vergadering is.
A Waar.
B Niet waar.
16 Met een verwijsbrief ga je naar de specialist.
A Waar.
B Niet Waar.
17 Op de bijsluiter staat informatie over het medicijn.
A Waar.
B Niet Waar.
18 Medicijnen zijn altijd goed voor de gezondheid.
A Waar.
B Niet Waar.
19 Uw kind heeft problemen op de basisschool. De leraar praat met u. De
school denkt dat uw kind naar het speciaal onderwijs moet.
Wat gebeurt er dan?
A U brengt uw kind naar een speciale school in de buurt.
B Uw kind doet een test. Hij krijgt extra hulp op school.
C Uw kind doet een test. U vraagt bij een speciale school of ze plaats
hebben voor uw kind.
20 Uw buurman heeft een gehandicapt kind. Waar kan het kind naar
school?
A Naar een speciale basisschool.
B Het kind kan niet naar school.
C Naar een bijzondere basisschool.
21 Het is april en u wilt deze maand met uw zoon van vijf op vakantie.
Maar in april is geen schoolvakantie. Kunt u toch met uw kind op
vakantie gaan?
A Ja, het kind is nog klein.
B Nee, een kind van vijf moet naar school.
C Ja, als u het vraagt het aan de juf of de meester, mag het.
22 Uw werkzaamheden zijn ...
A de dingen die u doet.
B de dingen die u op uw werk ziet.
C de dingen die u op uw werk wilt bespreken.
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23 De bedrijfsarts zegt tegen u: “Zodra u de uitslag van het ziekenhuis
heeft, neemt u contact met mij op.” Wat zegt u?
A Ik weet niet of ik vanmiddag de telefoon wel oppak.
B ls het slecht nieuws is, dan bel ik niet.
C Natuurlijk, dat zal ik doen.
24 De agendapunten staan in een schema, betekent:
A De agendapunten staan in een bepaalde volgorde.
B De agendapunten zijn op tijd.
C De agendapunten zien er goed uit.
25 Petra ergert zich aan Janneke. Petra vindt het vervelend dat Janneke de
muziek zo hard zet. Petra vraagt aan Janneke of ze de muziek zachter
kan zetten. Wat doet Janneke?
A Janneke doet alsof ze niets hoort.
B Janneke zet de muziek harder.
C Janneke zet de muziek zachter.
26 De klant is ...
A iemand die iets wil vragen.
B iemand die iets koopt.
C iemand die koning is.
27 U werkt in een verzorgingshuis. U moet onder andere patiënten uit het
bed halen. Veel van uw collega’s hebben last van hun rug gekregen. Uw
baas heeft een folder gestuurd aan alle werknemers met instructies
om rugklachten te voorkomen. Vaandaag bent u aan het werk en u ziet
dat uw collega een van de patiënten optilt zonder optilhulpmiddelen.
Wat kunt aan de collega zeggen?
A U zegt niks tegen uw collega.
B U vertelt tegen hem/haar dat het heel belangrijk is dat hij/zij de
optilhulpmiddelen gebruikt.
C U tilt de zware patiënt zelf.
28 U bent opgenomen in de GBA en u moet zich nu ook nog in laten
schrijven bij de belastingdienst.
A Waar.
B Niet waar.
29 De gemeente kan mijn persoonsgegevens ook aan een bedrijf geven,
zoals de supermarkt of het postkantoor.
A Waar.
B Niet waar.
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30 Josie wil verhuizen. Josie heeft een uitreksel voor de
woningbouwvereniging nodig . Waar gaat ze naartoe?
A Belastingdienst
B Gemeente
C Bank
31 Wat is een proces-verbaal?
A Een rechtszaak.
B Het verhaal dat de politie schrijft bij een aangifte.
C Het verhaal dat de verzekeraar schrijft.
32 U belt de tiplijn Meld Misdaad Anoniem, als:
A u aangifte wil doen bij de politie.
B u anoniem informatie wilt geven over een misdaad.
C u zelf een misdaad heeft begaan.
33 Saskia is beroofd op straat. Ze doet aangifte. Ze is heel erg overstuur
door de beroving. Saskia krijgt hulp van:
A de sociale dienst.
B de gemeente.
C slachtofferhulp.
34 Bij de bank kunt u alléén een betaalrekening openen.
A Waar
B Niet waar
35 Een salarisstrook is een brief waarop het geld staat dat u
A iedere maand krijgt van uw werk.
B iedere maand krijgt van de bank.
C iedere maand spaart bij de bank.
36 Een rekening betalen kan
A alleen per acceptgirokaart
B alleen via internet
C via internet en via acceptgiro.
37 De kinderen tot 10 jaar zijn gratis verzekerd.
A Waar.
B Niet waar.
38 Starters op de woningmarkt zijn mensen die voor het eerst op zoek
zijn naar een woning.
A Waar.
B Niet waar.
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39 De fysiotherapeut wordt betaald als ik een aanvullende verzekering
heb?
A Waar.
B Niet waar.
40 Als je pas in Nederland bent krijg je altijd bijstand.
A Waar.
B Niet waar.
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C
A
A
B
B
B
A
B
C
C
C
B
C
B
A
A
A
B
C
A
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23
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

B
A
C
A
C
B
B
B
B
B
B
B
C
B
A
C
A
A
A
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Een aanmaning is een brief
A met de waarschuwing dat u moet betalen.
B met de informatie dat u geld ontvangt.
C met de informatie dat u geld mag betalen.
2 Wat moet u doen bij het opnemen van geld bij de pinautomaat?
A Eerst de bankpas invoeren, dan de pincode intoetsen, daarna het
geldbedrag intoetsen en tenslotte de pinbon vragen.
B Eerst de pincode in toetsen, dan de bankpas invoeren, daarna de
pinbon vragen en tenslotte het geldbedrag invoeren.
C Eerst het geldbedrag in toetsen, daan de pincode in toetsen,
daarna de bankpas invoeren en tenslotte de pinbon opvragen.
3 Wat betekent: rood staan?
A U heeft geen geld op de rekening staan.
B U heeft schulden op de rekening staan
C U heeft veel geld op de rekening staan.
4 Waar vraagt u kinderopvangtoeslag aan?
A Bij uw werkgever.
B Bij het kinderdagverblijf.
C Bij de Belastingdienst.
5 Uw kind moet naar een basisschool. Mag u zelf kiezen naar welke
basisschool uw kind gaat?
A Nee. Uw kind gaat naar de school die het dichtst bij uw huis is.
B Nee. Uw kind mag alleen naar een openbare school.
C Ja. U mag zelf een school kiezen die bij u en uw kind past.
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6 Welke scholen voor voortgezet onderwijs zijn er in Nederland?
A Openbare en speciale scholen voor voorgezet onderwijs.
B Middelbare scholen en scholen voor beroepsonderwijs.
C VMBO, HAVO en VWO.
7 Hoe kunt u het beste omgaan met mensen die anders leven of denken
dan u?
A U leeft zoals u wilt. Zij leven zoals zij willen. U kunt toch met elkaar
omgaan.
B U kunt met hen praten, zodat zij hetzelfde gaan denken als u.
C U kunt het beste helemaal niet met hen omgaan.
8 Wie zitten er in de regering?
A De Eerste en de Tweede Kamer.
B Het parlement.
C De ministers.
9 Een meisje van vijftien jaar mag niet naar school van haar vader. Hij wil
dat zijn dochter trouwt. Hij zegt dat de vader de baas is. Mag het meisje
thuisblijven?
A Ja, want in zijn godsdienst is de vader de baas.
B Nee. Zij mag zelf beslissen wat ze doet.
C Nee. Volgens de Nederlandse wet moet een meisje van vijftien jaar
naar school.
10 U moet veel boeken voor uw kind kopen. U kunt een tegemoetkoming
ouders krijgen. Waar kunt u dat geld aanvragen?
A Bij de school van uw kind.
B Bij DUO.
C Bij het UVW.
11 Uw kind luistert niet naar u. U maakt zich zorgen over zijn gedrag. U
heeft met de leraar gepraat. Maar het gaat nog niet goed. Wat kunt u
het beste doen?
A Ga naar maatschappelijk werk, de GGD of Bureau Jeugdzorg.
B Zorg dat uw kind niet alleen buiten komt.
C Vraag informatie bij de politie.
12 U bent jarig. U krijgt een cadeautje. U weet niet hoe het in Nederland
gaat. Mag u het uitpakken of niet? Wat doet u?
A U maakt het pakje direct open.
B U maakt het pakje niet open.
C U vraagt of u het pakje direct open mag maken.
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13 De zorgverzekering voor kinderen tot 18 jaar is gratis.
A Waar.
B Niet waar.
14 Hoe heet het geld dat op je bankrekening staat?
A Bedrag.
B Rente.
C Saldo.
15 Hoe kun je een machtiging intrekken?
A Met een gele kaart.
B Met een groene kaart.
C Met de rode kaart.
16 Wat betaal je meestal niet met contant geld?
A De boodschappen.
B De huur.
C Een ijsje.
17 Waar moet je kraamhulp aanvragen?
A Bij de gemeente.
B Bij de huisarts.
C Bij de thuiszorg.
18 Als je een WW uitkering hebt moet je solliciteren.
A Waar.
B Niet waar.
19 Naschoolse opvang is er voor kinderen van vier tot twaalf jaar.
A Waar.
B Niet waar.
20 Wat is geen soa?
A Aids.
B Griep.
C Hepatitis.
21 Welk probleem is er door de vergrijzing?
A Er is niet genoeg geld voor de AOW.
B Er worden te weinig kinderen geboren.
C Er zijn te weinig ziekenhuizen.
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22 Uit welke landen kwamen veel gastarbeiders?
A Australië en Canada.
B Duitsland en Polen.
C Marokko en Turkije.
D Suriname en Indonesië.
23 Kinderbijslag stopt als je kind 21 jaar is.
A Waar.
B Niet waar.
24 Wat is verboden in Nederland?
A Abortus.
B Het homohuwelijk.
C Mishandeling.
25 Wie sluit het contract met het energiebedrijf af?
A De bewoner.
B De gemeente.
C De woningstichting.
D De makelaar.
26 Waar kun je je inschrijven voor een huurwoning?
A Bij de gemeente of een particuliere verhuurder.
B Bij de gemeente of een woningbouwvereniging.
C Bij een particuliere verhuurder of een woningbouwvereniging.
D Bij een makelaar of de gemeente.
27 Je krijgt kinderbijslag van de SVB.
A Waar.
B Niet waar.
28 Wat is het 'verzet'?
A De naam van een concentratiekamp.
B De naam van een museum in Amsterdam.
C De naam voor mensen die in het geheim vochten tegen de Duitsers.
D D naam voor mensen die samenwerkten met de Duitsers.
29 U begint uw eigen winkel. Uw winkel moet u inschrijven. Waar moet u
dat doen?
A Bij de Sociale dienst.
B Bij het UWV.
C Bij een bank.
D Bij de Kamer van Koophandel.
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30 Zorgtoeslag kun je krijgen voor geld dat je betaalt aan het kinderdagverblijf.
A Waar.
B Niet waar.
31 Uw leidinggevende zegt al drie jaar dat uw Nederlands niet goed is,
maar u heeft wel uw staatsexamen gehaald. U wilt verder komen in uw
werk. Maar uw baas geeft u geen beter werk. U voelt zich
gediscrimineerd. Wat kunt u het beste doen?
A Contact opnemen met het Anti Discriminatie bureau.
B De politie bellen.
C U kunt het beste niets doen. Het komt vanzelf wel goed.
D Ruzie maken met uw leidinggevende.
32 Op welke dag viert Nederland Bevrijdingsdag?
A 27 april.
B 4 mei.
C 5 mei.
D 25 maart.
33 De DigiD-code is een wachtwoord voor instanties op internet.
A Waar.
B Niet waar.
34 Waar is de koning tijdens dodenherdenking?
A Hij is in Amsterdam.
B Hij is in Den Haag.
C Hij is in Rotterdam.
D Hij bezoekt ieder jaar een andere stad.
35 Je wilt met de auto van Utrecht naar Groningen. Wat is de afstand en
hoe lang doe je er ongeveer over?
A 100 kilometer in 1 uur.
B 150 kilometer in anderhalf uur.
C 190 kilometer in 1 uur en 50 minuten.
36 Wat is de hoofdstad van de provincie Noord-Holland?
A Amsterdam.
B Heerlen.
C Rotterdam.
37 U brengt uw oude kleding naar de kringloopwinkel. Dat kan alleen met
kleding die kapot is.
A Waar
B Niet waar
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38 Doppen en deksels mogen in de glasbak.
A Waar.
B Niet waar.
39 Lidia moet op het afvalophaalrooster kijken. Dan weet ze op welke dag
alle soorten vuilnis worden opgehaald.
A Waar.
B Niet waar.
40 Familie de Boer heeft een stroomstoring gehad van meer dan vier uur.
Daarom kunnen zij een vergoeding krijgen.
A Waar.
B Niet waar.
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
A
B
C
C
C
A
C
C
B
A
C
A
C
C
A
C
A
A
B
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A
C
B
C
A
C
A
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C
A
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A
A
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Hoe kunt u de maandelijkse betaling aan het energiebedrijf regelen?
A alleen met een acceptgiro.
B alleen via automatische incasso.
C Via acceptgiro of automatische incasso.
2 De meterstanden op de jaarrekening zijn geschat. Dat betekent dat
het energiebedrijf ongeveer weet wat uw meterstand zal zijn:
A Waar.
B Niet waar.
3 Van de Belastingdienst krijg je altijd geld terug.
A Waar.
B Niet waar.
4 Heffingskortingen moet je altijd aan de Belastingdienst betalen.
A Waar.
B Niet waar.
5 Wat is de hoofdstad van de provincie Zeeland?
A Rotterdam
B Middelkerk
C Middelburg
6 Mogen twee mannen elkaar op straat zoenen op de mond in
Nederland?
A Ja.
B Nee. Ze kunnen een boete krijgen als ze dat doen.
C Nee. Ze kunnen naar de gevangenis worden gestuurd.
7 De toeslag is geld dat je van de gemeente krijgt.
A Waar.
B Niet waar.
efentoets 015

| Voor meer oefenmateriaal kijk op www.knoestertrainingen.nl

1

8 Naturalisatie betekent dat je de Nederlandse nationaliteit krijgt.
A Waar.
B Niet waar.
9 Alle inwoners van een gemeente met een hond betalen
hondenbelasting.
A Waar.
B Niet waar.
10 Rioolheffing
A is de belasting voor het onderhouden van het riool.
B is het gebruik van een stukje riool.
C zijn de buizen onder de grond voor de fvoer van water.
11 Parkeerbelasting betaalt u voor
A het hebben van een auto.
B het parkeren van een auto op speciale plaatsen.
C het hebben van een parkeergarage.
12 Het aanslagbiljet is
A de rekening van alle gemeentelijke belastingen
B de rekening van de autoverzekering
C de rekening van het gas- water en licht
13 Waarom heet het dagboek van Anne Frank 'Het achterhuis'?
A Daar woonde Anne Frank in het geheim in de oorlog.
B Het was de achternaam van Anne Frank.
C Zo heette het concentratiekamp waar Anne Frank overleden is.
D Zo heette het concentratiekamp waar haar familie overleden is.
14 Wat is 'Het Wilhelmus'?
A Een gebouw in Den Haag.
B Een schilderij van Rembrandt.
C Het volkslied van Nederland.
D Een schilderij van Van Gogh.
15 Wat kun je doen als je wilt protesteren tegen een vergunning?
A Een bezwaarschrift aan de gemeente sturen.
B Een brief aan de burgemeester schrijven.
C Een protestactie organiseren.
D Ruzie maken met de vergunninghouder.
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16 Wat kunt je niet doen in een buurthuis?
A Een cursus doen.
B Koffiedrinken.
C Slapen.
17 Waarvan hoef je geen aangifte te doen bij de gemeente?
A Een diploma.
B Een geboorte.
C Een verhuizing.
18 Wat doe je niet als je kennismaakt?
A Bloemen geven.
B Een hand geven.
C Je naam zeggen.
19 Welke hand geven Nederlands als begroeting?
A De linkerhand.
B Ze geven geen hand.
C De rechterhand.
D De linker en de rechterhand.
20 Geven mannen en vrouwen elkaar ook een hand?
A Ja.
B Ja, maar alleen als ze elkaar goed kennen.
C Nee.
21 Wat wordt door de werkgever betaald?
A Ziektegeld
B WW
C WIA
D Bijstand
22 Het energiebedrijf moet de meterstand weten omdat…
A Het energiebedrijf de gegevens wil controleren.
B Het energiebedrijf een goede rekening wil sturen.
C Het energiebedrijf het aantal klanten wil weten.
23 Op welke manier kunnen Martin en Leila de meterstand doorgeven?
A Via internet, via de telefoon of per post met de meterstandkaart.
B Alleen via het internet.
C Alleen per post.
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24 Het energiebedrijf heeft u meterstanden geschat. Dit kunt u zien aan:
A De hoge jaarrekening.
B De niet ingevulde meterstanden.
C aan een sterretje (*) op de jaarrekening.
25 Een jaarrekening is:
A Een overzicht van alles wat u het afgelopen jaar hebt verbruikt
B Een overzicht van alles wat u het afgelopen jaar hebt betaald.
C Een overzicht waarop u alle meterstaanden moet invullen.
26 Wat moet u doen als er een stop is doorgeslagen?
A U moet de stroom weer aanzetten
B U moet de stop vervangen
C U moet de stop openmaken
27 Een stop kan doorslaan bij “overbelasting”. Een voorbeeld van
overbelasting is:
A U heeft allemaal oude stoppen in uw meterkast die vervangen
moeten worden.
B U heeft tegelijkertijd de wasmachine, de droger, de radio,
de computer en de vaatwasser aanstaan.
C U heeft de televisie te lang aan laten staan.
28 In een huis of apparaat kan “kortsluiting” ontstaan. Dat is erg
gevaarlijk want het kan …………… veroorzaken.
A overbelasting
B brand
C elektriciteit
29 Waarom mogen lege batterijen niet bij het gewone afval?
A Omdat die in een plastic zak moeten
B Omdat het speciale batterijen zijn
C Omdat er gevaarlijke stoffen in zitten
30 Wat is de Milieustraat of Milieupark?
A In de Milieustraat mag u spaarlampen kopen.
B In de Milieustraat mag u al het huishoudelijke afval brengen dat
niet in de afvalbakken past.
C In de Milieustraat mag u industrieel afval brengen.
31 Een ander woord voor container is:
A vuilniszak.
B kliko.
C afvalemmer.
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32 U ziet twee jonge meisjes die sexy kleren dragen. Mag dat in
Nederland?
A Nee. Ze kunnen daar een boete voor krijgen.
B Nee. Ze zijn daar te jong voor.
C Ja.
33 Je wilt met de auto van Utrecht naar Amsterdam. Wat is de afstand en
hoe lang doe je er ongeveer over?
A 40 kilometer in 45 minuten
B 60 kilometer in 70 minuten
C 80 kilometer in anderhalf uur
34 U woont in een huurhuis. Het huis is erg klein. U betaalt veel huur.
Moet u ook nog Onroerend Zaak Belasting betalen?
A Nee, niet voor een huurhuis.
B Nee, niet voor een klein huis.
C Ja, u moet Onroerend Zaak Belasting betalen.
35 U bent blij, want u bent Nederlander geworden. En vandaag krijgt u
uw Nederlandse paspoort. Wat verandert er voor u als u Nederlander
wordt?
A U gaat meer geld verdienen.
B U krijgt dezelfde rechten als alle Nederlanders.
C Er verandert niets.
36 U hebt verleden jaar te weinig belasting betaald. U krijgt een brief van
de Belastingdienst. U moet € 2000,- terugbetalen! Zoveel geld hebt u
nu niet. Wat doet u?
A U gaat geld lenen bij de bank.
B U gaat praten met de Belastingdienst. Soms kunt u in termijnen
betalen.
C U gaat meer werken.
37 Uw zoon is geslagen door een politieagent. U bent naar het
politiebureau gegaan. De politie wilde niet met u praten. Wat kunt u
het beste doen?
A U schrijft een brief aan de burgemeester.
B U schrijft een brief aan de chef van het politiebureau.
C U belt de Nationale Ombudsman.
38 Je kunt in Nederland zelf je huisarts kiezen
A Waar.
B Niet Waar.
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39 In het laatste jaar van het VMBO, HAVO en VWO doen de leerlingen
eindexamen.
A Waar.
B Niet waar.
40 VMBO is
A Voorbereidend Maatschappelijk Basisonderwijs
B Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
C Voorbereidend Moeilijk Basisonderwijs
D Voorbereidend Middelbaar Basisonderwijs
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C
A
B
B
C
A
B
A
A
A
B
A
A
C
A
C
A
B
C
A
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
B
A
C
A
B
B
B
C
B
B
C
A
A
B
B
B
A
A
B
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Waar moet je een bijstandsuitkering aanvragen?
A Bij de gemeente.
B Bij het UWV Werkbedrijf.
C Bij de Sociale verzekeringsbank.
2 Iemand is langer dan 2 jaar ziek. Welke uitkering krijgt hij?
A WIA.
B WW.
C Ziektewet.
D Bijstand.
3 Hoeveel zoenen geven mensen die elkaar goed kennen?
A 1.
B 2.
C 3.
4 Wat neem je niet mee als je op visite gaat?
A Een fles wijn.
B Een cadeau.
C Bloemen.
5 U werkt al drie jaar in een fabriek. U krijgt een nieuwe chef. De chef en
u hebben altijd problemen. Hij wil u ontslaan. Wat kunt u doen?
A U kunt niets doen.
B U zoekt hulp bij een Juridisch Loket.
C U vraagt hulp bij het Anti Discriminatie Bureau.
6 De verzekering vraagt vaak om een bewijs van aangifte.
A Waar.
B Niet Waar.
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7 Je hebt recht op vakantiegeld.
A Waar.
B Niet Waar.
8 Als je vrijwilligerswerk doet, heb je meer kans op een baan.
A Waar.
B Niet Waar.
9 Als je solliciteert, moet het bedrijf je cv hebben.
A Waar.
B Niet Waar.
10 Bij een sollicitatiegesprek mag je vragen stellen.
A Waar.
B Niet Waar.
11 In Nederland leren jongens en meisjes precies dezelfde dingen.
A Waar.
B Niet Waar.
12 “Deze stoffen kunnen, aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van
energie in temperatuur stijgen en tenslotte ontbranden.” Wat
betekent dat?
A Deze stoffen kunnen zonder dat u er iets mee doet, zomaar warm
worden en gaan branden.
B Deze stoffen moeten buiten gebruikt worden, anders worden ze
warm en kunnen gaan branden.
C Deze stoffen moet u warm maken, zodat ze kunnen gaan branden.
13 Familie de Boer hebben twee kinderen op de basisschool. Ze willen
een week eerder op vakantie omdat het dan rustig is op de weg. Mag
dat?
A Ja, de laatste dagen wordt er toch geen lesgegeven.
B Nee, de kinderen moeten tot de laatste dag naar school.
14 Uw oude bankstel is kapot. U koopt een nieuw bankstel. Wat doet u
met het oude bankstel?
A U brengt het naar de milieustraat.
B U brengt het naar de kringloopwinkel.
C U zet het bij de container.
15 “Oud papier wordt meestal opgehaald”. Dit betekent dat u het buiten
op straat kunt zetten.
A Waar.
B Niet waar.
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16 Petra heeft een plastic zak met batterijen. De batterijen gaan in de
chemobox. Wat moet Petra doen met het lege plastic zakje?
A Dat moet ook in de chemobox.
B Dat kan bij het gewone afval, dus de grijze container.
C Dat moet in de gft-bak.
17 Je hebt WW. Moet je werk zoeken?
A Ja.
B Ja, maar niet als je een alleenstaande ouder met jonge kinderen
bent.
C Nee, dat is niet verplicht.
18 Je hebt een bijstandsuitkering. Moet je werk zoeken.
A Ja.
B Ja, maar niet als je een alleenstaande ouder bent met jonge
kinderen.
C Nee, dat is niet verplicht.
19 Hoe lang duurde de Duitse bezetting van Nederland gedurende de
Tweede Wereldoorlog?
A 4 jaar.
B 5 jaar.
C 80 jaar.
D 6 jaar.
20 Wat betekent 'onderduiken'?
A In het geheim vechten.
B In het geheim smokkelen.
C Vechten in een onderzeeboot.
D Je verstoppen op een geheime plaats.
21 Hoe lang zijn de mensen tijdens dodenherdenking stil?
A 2 minuten.
B 12 minuten.
C 2 uur.
D 8 uur.
22 Wat staat niet in de grondwet?
A Discriminatie is verboden.
B Er is vrijheid van meningsuiting.
C Hindoestaanse scholen zijn verboden.
D Vrijheid van onderwijs.
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23 Wat is fraude?
A Een misdaad met officiële papieren.
B Seks met iemand die niet wil.
C Iets wat niet mag van de wet, maar minder erg is dan een
overtreding.
D Iets wat mag van de wet.
24 Mag verkrachting in Nederland?
A Ja, als iemand ouder dan 16 jaar is.
B Ja, als je met iemand getrouwd bent.
C Nee.
25 Naar welke landen emigreerden veel Nederlanders in de jaren 50?
A Amerika en Canada.
B Australië en Canada.
C Indonesië en Suriname.
D Zuid-Afrika en Amerika.
26 Wat was geen probleem na de Tweede Wereldoorlog?
A Immigratie.
B Werkloosheid.
C Woningnood.
27 Hoe lang duurt een hypotheek meestal?
A 1 jaar.
B 5 jaar.
C 10 jaar.
D 20 - 30 jaar.
28 Waar kun je zien van wie een huis is?
A Bij de GBA (Gemeentelijke basisadministratie).
B Bij de kamer van kophandel.
C Bij de HRB (Huizen registratie bureau).
D Bij het kadaster.
29 Wat zijn achterstandswijken?
A Wijken met veel criminaliteit, vandalisme en overlast.
B Wijken met te weinig huizen.
C Wijken met zwarte scholen.
D Wijken met te veel supermarkten.
30 In Nederland dragen de kinderen een uniform op school.
A Waar.
B Niet waar.
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31 Naar wie moet je altijd toe als je een huis koopt?
A Een advocaat.
B Een makelaar.
C Een notaris.
D De Sociale dienst.
32 Voor kinderen ouder dan 18 jaar moet je lesgeld betalen
A Waar.
B Niet waar.
33 Wanneer was de wederopbouw
A 1940-1945.
B 1939-1965.
C 1945-1965.
D 1965-1985.
34 Welke verzekering is niet verplicht?
A De autoverzekering.
B De reisverzekering.
C De zorgverzekering.
35 Welk deel van de schade moet je zelf betalen?
A De eigen bijdrage.
B De premie.
C Het eigen risico.
36 Moet je voor hulp van Vluchtelingenwerk betalen?
A Ja.
B Ja, maar de zorgverzekering betaalt ook een deel.
C Nee.
37 Wat kun je niet automatisch betalen?
A De boodschappen.
B De energierekening.
C De huur.
38 Vanaf welke leeftijd kunnen meisjes de pil krijgen?
A Vanaf 18 jaar.
B Vanaf 14 jaar.
C Er is geen leeftijd voor. De huisarts zegt ja of nee.
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39 Als de politie je slecht behandeld heeft, kun je niets doen.
A Waar.
B Niet waar.
40 U ziet op straat twee mannen die elkaar kussen. Wat is een correcte
reactie?
A U zegt tegen deze mannen dat het verboden is om elkaar te kussen
op straat.
B U wordt boos en scheldt hen uit.
C U loopt gewoon door. Homoseksualiteit is in Nederland niet
verboden.
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
A
C
B
B
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
B
A
B
B
D

efentoets 016

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
C
A
C
B
A
D
D
A
B
C
A
C
B
C
C
A
C
B
C
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 In Nederland kunt u een klacht indienen tegen de overheid,
bijvoorbeeld tegen de Belastingdienst. Wat gebeurt er dan?
A Kritiek op de overheid is verboden. U moet naar de gevangenis.
B De politie gaat de klacht onderzoeken.
C De Nationale Ombudsman gaat uw klacht onderzoeken. Als uw
klacht terecht is, wordt bekeken of de overheid het de volgende
keer beter kan doen.
2 U gaat naar een voetbalwedstrijd. Uw zoons van 11 en 14 jaar gaan
mee. De politie vraagt u en uw zoons om een identificatiebewijs.
Moeten uw zoons een identificatiebewijs laten zien?
A Nee, dat is pas verplicht vanaf 18 jaar.
B Ja, uw zoons moeten een identificatiebewijs laten zien.
C Uw zoon van 11 jaar hoeft nog geen identificatiebewijs te laten zien.
De zoon van 14 jaar wel.

3 Uw buurvrouw werkt een paar uur per week als schoonmaakster.
Maar over dat werk betaalt ze geen belasting. Wat moet ze doen?
A Ze moet een belastingformulier invullen.
B Ze moet van dat geld schoenen voor de kinderen kopen.
C Ze hoeft niets te doen.
4 Wat betekent brutosalaris?
A Dat is het geld dat u op uw rekening krijgt.
B Dat is het salaris waar nog geen belasting en verzekering van af zijn
getrokken.
C Dat is de premie die u voor uw pensioenverzekering betaalt.
5 Een glasbak is een container voor lege potten en flessen.
A Waar.
B Niet waar.
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6 Één keer per jaar moet je de meterstand doorgeven aan het
energiebedrijf.
A Waar.
B Niet waar.
7 Een termijn bedrag is een vast bedrag dat je elke maand aan het
energiebedrijf betaalt.
A Waar.
B Niet waar.
8 Als je niet op tijd betaalt, kunnen je gas en elektriciteit worden
afgesloten.
A Waar.
B Niet waar.
9 De polis is een papier van de verzekering.
A Waar.
B Niet waar.
10 Als je schade hebt, moet je de verzekeringsmaatschappij bellen.
A Waar.
B Niet waar.
11 Wie was Rembrandt van Rijn?
A Een politicus uit de Gouden Eeuw.
B Een schilder uit de Gouden Eeuw.
C Een rijke Hollander uit de Gouden Eeuw.
12 U moet in het buitenland naar de dokter. U moet de rekening direct
betalen. Hoe kunt u het geld terugvragen?
A Met een kassabon kunt u het geld bij uw apotheek terugvragen.
B Met een brief van uw huisarts vraagt u het geld bij uw
zorgverzekeraar terug.
C Met een declaratieformulier kunt u het geld bij uw zorgverzekeraar
terugvragen.
13 In Nederland is veel water. Er is weinig land. Daarom hebben we nieuw
land gemaakt. Hoe heet nieuw land dat eerst water was?
A Dat noemen we een dijk.
B Dat noemen we een gracht.
C Dat noemen we een polder.
14 De afvalstoffenheffing betaal ik aan de belastingdienst.
A Waar.
B Niet waar.
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15 Een bijtende stof kan de huid op uw arm heel erg beschadigen.
A Waar.
B Niet waar.
16 Het VMBO heeft
A 4 verschillende programma’s.
B 4 verschillende richtingen.
C 4 verschillende vakken.
17 Iedereen krijgt een burgerservicenummer. Wanneer hebt u uw
burgerservicenummer nodig?
A Als u lid wordt van de bibliotheek.
B Als u huurtoeslag aanvraagt.
C Als u een huis huurt.
18 Wat is de hoofdstad van de provincie Gelderland?
A Nijmegen
B Arnhem
C Apeldoorn
19 U krijgt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. U wilt voorlopig
geen Nederlander worden. Wat moet u doen?
A Over 3 jaar moet u uw verblijfsvergunning vervangen.
B Over 5 jaar moet u uw verblijfsvergunning vervangen.
C U hoeft uw verblijfsvergunning nooit te vervangen.
20 Vroeger betaalden we in Nederland met guldens. Nu betalen we met
de euro. Waarom betalen we met de euro?
A Nederland ligt in Europa.
B Nederland is lid van de NAVO.
C Nederland is lid van de Europese Unie.
21 In Nederland werkten in 1850 veel mensen op het land. Ze bouwden
een huis voor hun familie en voor de dieren. Waar leefden zij?
A In een boerderij.
B In een molen.
C In een kerk.
22 Wat kunt u bijvoorbeeld verzekeren met een aanvullende verzekering?
A De kosten van fysiotherapie en van de tandarts.
B De kosten van de huisarts en de tandarts.
C De kosten van medicijnen en het ziekenhuis.

efentoets 017

| Voor meer oefenmateriaal kijk op www.knoestertrainingen.nl

3

23 De oudste dochter van Michael wil later dokter worden. Welke richting
is voor haar het best?
A MBO
B HBO
C Universiteit
24 Een leerling met leerproblemen gaat naar het
A Speciaal onderwijs.
B Bijzonder onderwijs.
C Voortgezet onderwijs.
25 Een leerkracht of docent is iemand
A die les geeft.
B die heel sterk is.
C die heel graag wil leren.
26 U bent voor het eerst bij de buren op bezoek geweest. Wat zegt u bij
het weggaan?
A Bedankt voor de gezellige vond. Leuk om met jullie kennis te
hebben gemaakt.
B Tot ziens en tot de volgende keer.
C Bedankt voor de koffie.
27 De broer van de buurman is overleden. Wat zegt u?
A Gecondoleerd met het overlijden van je broer.
B Wat vervelend voor je.
C Beterschap.
28 Uw zoon gaat trouwen. Het feest is in uw huis. U bent bang dat de
buren last zullen hebben van het lawaai. Wat doet u?
A Niets.
B U vertelt de buren vooraf dat er misschien lawaai zal zijn.
C U vraagt aan uw gasten of ze geen lawaai willen maken.
29 Wat betekent emancipatie?
A Iedereen krijgt gelijke kansen.
B Iedereen mag zeggen wat hij of zij denkt.
C Mannen zijn belangrijker dan vrouwen.
30 Wat werd minder belangrijk na de wederopbouw?
A Gelijkheid.
B Religie.
C Vrijheid.
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31 Op welke manier kun je geen geld overschrijven?
A Met een acceptgiro.
B Met een cheque.
C Via internetbankieren.
32 Wat is declareren?
A Geld dat je betaalt voor je zorgverzekering.
B Geld dat terugkrijgt van de belastingdienst.
C Een rekening die je aan je zorgverzekering moet doorsturen.
D Een rekening die je zelf betaalt.
33 Hoeveel procent van Nederland ligt onder de zee?
A ongeveer 25 procent.
B ongeveer 50 procent.
C ongeveer 75 procent.
34 In welke stad is het parlement van Nederland?
A Amsterdam.
B Den Haag.
C Rotterdam.
D Eindhoven.
35 Waarvoor zijn er iedere 4 jaar verkiezingen?
A De rechters.
B De minister-president.
C De Tweede Kamer.
36 Wat is geen christelijk feest?
A Hemelvaartsdag.
B Oudejaarsdag.
C Pasen.
37 Waar moet je huurtoeslag anvragen?
A Bij de belastingdienst.
B Bij de gemeente.
C Bij de woningbouwvereniging.
38 Waar moet je een identiteitskaart aanvragen?
A Bij de afdeling bevolking van de gemeente.
B Bij de IND.
C Bijde politie.
D Bij de Sociale dienst.
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39 Welk afval mag niet bij het restafval?
A Een batterij.
B Een lees colablinkje.
C Een deksel van een pot.
D Een plastic melkfles.
40 Welke stad werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog
gebombardeerd?
A Amsterdam.
B Den Haag
C Arnhem
D Rotterdam
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C
C
A
B
A
A
A
A
A
A
B
C
C
B
A
A
B
B
B
C
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
A
C
A
A
A
A
B
A
B
B
C
A
B
C
B
A
A
A
D
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Welk land was tijdens de Tweede Wereldoorlog de baas in Nederland?
A Amerika.
B Duitsland.
C Spanje.
D Engeland.
2 Welk land was de baas in Nederland in de tijd van Willem van Oranje?
A Duitsland
B Frankrijk
C Spanje
D Noorwegen.
3 Welk land was vroeger geen kolonie van Nederland?
A België.
B Indonesië
C Suriname
4 Wie schrijft de kersttoespraak van de koning?
A De commissaris van de Koning.
B De koning zelf.
C De minister-president.
D Ministerie van Algemene Zaken.
5 Karin heeft last van het boren van de buren. Het is verstandig dat zij
gaat praten met hen.
A Waar.
B Niet waar.
6 Wanneer praten ouders met hun docent over hun kind?
A Tijdens de 10-minuten gespreken.
B Op het schoolfeest.
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7 Als u in Nederland in een nieuw huis komt wonen, is het geen
gewoonte om eerst kennis te maken met uw buren.
A Waar
B Niet waar
8 Uw buurvrouw komt aan de deur en heeft klachten over de
geluidsoverlast. Wat zegt u?
A Dat is niet erg.
B Ik ben het niet met u eens.
C Ja, laten we samen een oplossing zoeken.
9 Wat betekent gewicht?
A Gewicht betekent hoe lang je bent.
B Gewicht betekent hoe zwaar je bent.
C Gewicht betekent hoe mooi je bent.
10 Wat betekent lengte?
A Lengte betekent hoe je gegroeid bent.
B Lengte betekent hoe licht je bent.
C Lengte betekent hoe lang je bent.
11 alle baby’s hebben evenveel slaap nodig.
A Waar.
B Niet waar.
12 Baby Nasrine huilt teveel. Haar moeder krijgt het advies:
A met haar te gaan spelen.
B haar uit bed te halen.
C haar op schoot te nemen en rustig bij haar te blijven.
13 “Niet teveel prikkels in de slaapkamer.” betekent?
A Niet teveel lawaai in de slaapkamer.
B Niet teveel speelgoed in de slaapkamer.
C Niet teveel lawaai en speelgoed in de slaapkamer.
14 Mevrouw Jansen wil haar zoon aanmelden bij een peuterspeelzaal.
Mevrouw Jansen kan informatie over de peuterspeelzaal vinden op
bijvoorbeeld het internet.
A Waar.
B Niet waar.
15 De moeder van Timothy kan een bijdrage aanvragen voor de kosten
van kinderopvang.
A Waar.
B Niet waar.
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16 De ouders van Tineke krijgen een brief van de gemeente. Daarin staat
dat zij hun kind bij een school moeten inschrijven. Wat doen de ouders
van Tineke?
A Informatie vragen bij een school in de buurt.
B De brief weggooien
C Ze wachten nog een jaar met inschrijven.
17 Op welke leeftijd moeten kinderen naar de basisschool?
A 5 jaar
B 6 jaar
C 4 jaar
18 Wat maken de kinderen aan het eind van de basisschool?
A Geen toets
B CITO toets
C Verkeersexamen
19 De moeder van Sara krijgt een brief van de school van haar kind. De
school zoekt hulpouders voor activiteiten in de school. De moeder van
Sara kruist aan welke activiteiten ze wil doen.
A Waar.
B Niet waar.
20 De moeder van Sara wil overblijfouder worden. Ze krijgt de regels voor
overblijven thuis opgestuurd. Wat doet ze?
A Ze gooit de brief weg.
B Ze leest de regels aandachtig waant zij wil een goede
overblijfouder zijn.
C Ze hoeft de brief niet te lezen.
21 Timothy is twee jaar. Waar gaat hij naartoe?
A de peuterspeelzaal.
B de basisschool.
C de crèche.
22 Klaar-overs dragen geen speciale jas.
A Waar.
B Niet waar.
23 In de bibliotheek
A kunt u alleen boeken lenen.
B kunt u boeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s lenen en op de computer
werken.
C kunt u alleen informatie zoeken voor een werkstuk.
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24 Een bibliotheekpasje gebruik je om
A materialen van de bibliotheek te lenen.
B op de computer van de bibliotheek te werken.
C boeken van de bibliotheek te betalen.
25 U mag zoveel materiaal lenen als u wilt in de bibliotheek.
A Waar.
B Niet waar.
26 U wilt het boek verlengen in de bibliotheek betekent:
A U wilt het boek langer lenen.
B U wilt het boek 4 weken lenen.
C U moet leengeld betalen voor:
27 Mevrouw Waan wil Lina inschrijven op een tennisvereniging. Zij krijgt
een inschrijvingsformulier thuis gestuurd waarop staat: “Formulier
voor lidmaatschap”. Wat vult zij in?
A Niets.
B Nee, ik wil niet lid worden.
C Ja, mijn dochter wil lid worden.
28 Mevrouw Waan krijgt een brief thuis gestuurd waarop staat ‘Wanneer
de eerste les van Lina is’. Ze wordt volgende week om half vijf
verwacht. Wat doet Lin?
A Ze komt om half vijf.
B Ze komt om vijf uur.
C Ze komt wanneer zij wil.
29 Mevrouw Waan krijgt een brief thuis gestuurd waarop staat ‘Wanneer
de eerste les van Lina is’. In de brief staat ook dat Lina sportschoenen
en een tennisracket moet meenemen. Wat doet Lina?
A Ze neemt alleen haar sportschoenen mee.
B Ze neemt haar sportschoenen en tennisracket mee.
C Ze neemt niets mee.
30 Het voortgezet onderwijs bestaat uit
A VMBO, HAVO en VWO
B VMBO
C HAVO en VWO
31 Het basisonderwijs duurt
A 7 jaar.
B 8 jaar.
C 9 jaar.
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32 Wat betekent het VMBO?
A Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
B Vrijwillig Middelbaar Beroepsonderwijs
C Voorbereidend Makkelijk Beroepsonderwijs
33 De zoon van Pablo moet dit jaar eindexamen doen. Hij heeft een brief
van de decaan gekregen. Wat kan de decaan doen?
A De vervolgopleiding helpen kiezen.
B Niet helpen.
C De vervolgopleiding voor hem kiezen.
34 Peter heeft het diploma VMBO gehaald. Hij wil later advocaat worden.
Kan hij rechtstreeks naar het WO?
A Waar.
B Niet waar.
35 Welke kosten horen bijvoorbeeld bij een basisverzekering?
A De kosten van de huisarts, het ziekenhuis en van medicijnen.
B De kosten van de huisarts, het ziekenhuis en de tandarts.
C De kosten van de huisarts, de tandarts en van medicijnen.
36 U gaat met een kind van 14 maanden naar het consultatiebureau. Wat
bespreekt de arts met u?
A De arts wil praten over de medicijnen die hij heeft voorgeschreven.
B De arts wil weten of het kind al kan praten en lopen.
C De arts wil weten bij welke school u uw kind gaat inschrijven.
37 Waar kunnen gehandicapten of mensen die lang ziek zijn verzorging
krijgen?
A Bij de thuiszorg, gehandicaptenzorg of in verpleeghuizen.
B Bij de gemeente.
C Bij de dokter.
38 Waar rijdt de gouden koets heen op Prinsjesdag?
A Naar Paleis Noordeinde.
B Naar de Ridderzaal.
C Naar de Rijksmuseum.
D Naar Villa Eikenhorst op Landgoed de horste.n
39 Wie bepaalt in Nederland de straf voor de misdaad of overtreding?
A De jury.
B De politie.
C De rechter.
D De advocaat.
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40 2 mensen trouwen, maar ze willen hun eigen spullen houden. Welk
document hebben ze nodig?
A Een akte van huwelijkse voorwaarden.
B Een huwelijksakte.
C Niets. Mensen die trouwen houden automatisch hun eigen spullen.
D Akte van de Burgerlijke Stand.
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
C
A
C
A
A
B
C
B
C
B
C
C
A
A
A
A
B
A
B
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
B
B
A
B
A
C
A
B
A
A
A
A
B
A
B
A
B
C
A
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Wie helpt je als je voor de rechter moet komen?
A Een advocaat.
B De Sociale dienst
C Een notaris.
D Het Jurisisch Loket.
2 Het gaat slecht met uw moeder. Hulp van de thuiszorg is niet meer
mogelijk. Bij wie vraagt u nu hulp?
A Bij de huisarts.
B Bij de buren.
C Bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg).
3 Nederlanders groeven veel waterwegen van 1800-1900. Hoe heet zo'n
waterweg?
A Dat noemen we een kanaal.
B Dat noemen we een rivier.
C Dat noemen we een zee.
4 Wat hoort bij elkaar?
A De Gouden Eeuw - armoede.
B Voor de Tweede Wereldoorlog - rijkdom.
C De Tweede Wereldoorlog - Anne Frank.
5 Wat is de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland?
A Den Haag
B Den Bosch
C Delft
6 Je moet een boete betalen als je een bekeuring krijgt.
A Waar.
B Niet Waar.
7 Bezwaar maken betekent protesteren.
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A Waar.
B Niet Waar.
8 Jannie werkt in een winkel. Haar man Carlos moet de hele week naar
school. Hun kinderen gaan naar het kinderdagverblijf. Dat is erg duur.
Wat kunnen ze doen?
A Jannie kan het beste stoppen met werken.
B Ze vragen kinderopvangtoeslag aan.
C Carlos kan het beste stoppen met school.
9 U werkt bij een schoonmaakbedrijf. Er werken alleen mannen.
De nieuwe chef is een vrouw. Wat doet u?
A Niets. Het maakt niet uit of de chef een man of een vrouw is.
B U hoeft geen vrouw als chef te accepteren. Het bedrijf moet een
nieuwe baas zoeken.
C U neemt ontslag.
10 Mogen homoseksuelen lesgeven in Nederland?
A Nee. Homoseksuelen zijn strafbaar.
B Nee. Homoseksuelen zijn niet strafbaar, maar ze mogen niet in het
onderwijs werken.
C Ja.
11 Baby’s krijgen op het consultatiebureau vaccinaties.
A Waar.
B Niet Waar.
12 Twee Marokkaanse jongens willen naar binnen. De portier zegt: "Sorry,
wij zijn vol." Twee Nederlandse jongens mogen wel naar binnen. Wat
kunnen de Marokkaanse jongens het beste doen?
A Ze maken ruzie met de portier.
B Ze komen later terug met een hele groep vrienden.
C Ze melden de discriminatie bij het Meldpunt Discriminatie.
13 Naar wie moet je altijd toe als je een huis koopt?
A De huisbaas.
B De notaris.
C De makelaar.
D De advocaat.
14 De kosten van de gynaecoloog moet je zelf betalen.
A Waar.
B Niet Waar.
15 Op een kinderdagverbrlijf is er altijd snel plaats.
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A Waar.
B Niet Waar.
16 U bent tien jaar legaal in Nederland. Maar u hebt geen Nederlands
paspoort. Er zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer. Mag u stemmen
voor de Tweede Kamer?
A Ja, want u bent langer dan vijf jaar legaal in Nederland.
B Nee, u moet Nederlander zijn.
C Ja, als u uit de Europese Unie komt.
17 Wat is een goede reden om te gaan stemmen?
A Omdat uw buurman dat ook doet.
B Omdat uw stem telt en u zo kunt meepraten in Nederland.
C Er is geen goede reden. Eén stem maakt geen verschil.
18 Jeugdzorg kan je helpen bij problemen met je kind.
A Waar.
B Niet Waar.
19 Mag eerwraak of bloedwraak in Nederland?
A Ja.
B Ja, maar alleen met iemand van je eigen familie.
C Nee.
20 Komen er na iedere verkiezingen nieuwe rechters?
A Nee, de rechter wordt benoemd. Politiek en rechtspraak zijn in
Nederland gescheiden.
B Ja, want in een democratie kiest het volk rechters.
C Ja, want een nieuwe regering maakt nieuwe wetten. Er komen dan
ook nieuwe rechters.
21 Uw zoon is klaar met het vmbo. Hij is 16 jaar. Hij heeft de richting
techniek gedaan. Wat kan hij nu het beste doen?
A Stoppen met school en werk zoeken.
B Naar het VWO gaan.
C Naar het MBO gaan.
22 Mario wil arts worden. Hij moet VWO hebben gedaan om deze
opleiding te volgen.
A Waar.
B Niet waar.
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23 ls de ouders van Pablo niet genoeg verdienen, kan Pablo een
tegemoetkoming krijgen voor zijn studie.
A Waar.
B Niet waar.
24 Waar kan Mario studiefinanciering aanvragen?
A DUO
B Gemeente
C Belastingdienst
25 Het HAVO duurt
A 4 jaar
B 5 jaar
C 6 jaar
26 Uw kind verzuimt naar de les te gaan. Hij kan hiervoor een straf of
boete krijgen.
A Waar.
B Niet waar.
27 Claudia wil leren zwemmen omdat
A ze het leuk vindt.
B ze met haar kinderen wil gaan zwemmen.
C omdat in Nederland veel water is en leren zwemmen is verstandig.
28 De route naar school is veilig betekent:
A De route naar school is kort.
B De route naar school is zonder gevaar.
C De route naar school is makkelijk te lopen.
29 Leerplicht betekent:
A alle kinderen moeten naar school.
B alle kinderen mogen naar school.
C alle kinderen gaan naar school.
30 De resultaten van de CITO-toets
A zijn de cijfers op het schoolrapport.
B is het aantal punten van de CITO-toets.
C is het laatste rapport van de basisschool.
31 De voorlichting aan de ouders is belangrijk om kinderen veilig van huis
naar school te kunnen laten lopen.
A Waar.
B Niet waar.
efentoets 019

| Voor meer oefenmateriaal kijk op www.knoestertrainingen.nl

4

Oefentoets 019| KMN (Kennis Nederlandse Maatschappij)

32 Fietsenrekken op het schoolplein voor ouders is niet nodig.
A Waar.
B Niet waar.
33 U kunt naar de VWO als u
A een goed eindrapport heeft.
B een goede toets en een goed rapport heeft.
C goed uw best heeft gedaan.
34 De straat is autovrij betekent:
A Er mogen auto’s op de straat rijden.
B Er mogen geen auto’s op de straat rijden.
C Er mogen fietsers op de straat rijden.
35 Welke religie had Willem van Oranje?
A Geen religie.
B Katholiek.
C Protestant.
36 Natascha wil een opleiding als sociaal pedagogisch werker. Dit is een
MBO-opleiding.
A Waar.
B Niet waar.
37 Natascha kan met die opleiding in het basisonderwijs werken en in de
kinderopvang.
A Waar.
B Niet waar.
38 In de bibliotheek moet u leengeld betalen voor:
A Boeken
B Sommige cd’s, dvd’s en cd-roms.
C Tijdschriften en stripboeken
39 Murat is tien jaar. Zijn moeder gaat hem inschrijven. De bibliotheek
vraagt zijn burgerservicenummer.
A Waar.
B Niet waar.
40 De bibliotheek is gratis voor kinderen tot 18 jaar.
A Waar
B Niet waar
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
C
A
C
A
A
A
B
A
C
A
C
B
B
B
B
B
A
C
A
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

C
A
A
A
B
A
C
B
A
B
A
B
B
B
C
A
A
B
A
A
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Wanneer was de Gouden Eeuw in Nederland?
A 15e eeuw.
B 17e eeuw.
C 18e eeuw.
D 20e eeuw.
2 Welke religie had Willem van Oranje?
A Geen religie.
B Katholiek.
C Protestant.
3 Welke straf wordt meestal gegeven voor een overtreding?
A De doodstraf.
B Een boete.
C Een gevangenisstraf.
D Geen straf.
4 Kunnen homoseksuelen met elkaar trouwen in Nenderland?
A Een vrouw kan wel met een vrouw trouwen, maar een man kan niet
met een man trouwen.
B Een man kan wel met een man trouwen, maar een vrouw kan niet
met een vrouw trouwen.
C Ja.
D Nee.
5 Mag besnijdenis in Nederland?
A Ja.
B Ja, maar alleen bij jongens
C Ja, bij jongens en meisjes.
D Nee.
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6 Wie schrijft officiële documenten?
A De advocaat.
B De notaris.
C Het juridisch Loket.
D De Sociale dienst.
7 De verloskundige helpt bij de bevalling als je baby thuis wordt
geboren.
A Waar.
B Niet Waar.
8 Hoe heet de derde dinsdag in September?
A Dodenherdenking.
B Koningsdag.
C Prinsjesdag.
D Koningsdag.
9 Vast werk is werk voor een korte tijd.
A Waar.
B Niet Waar.
10 Als je de ouderbijdrage niet kunt betalen, moet je kind van school
A Waar.
B Niet Waar.
11 De moeder van Chantal brengt haar naar de basisschool. Op het
schoolplein komt ze de ouders van de andere kinderen tegen. Wat
doet de moeder van Chantal?
A Zij praat gezellig mee met de andere ouders.
B Zij zegt niets tegen hen.
12 Mevrouw Lunis gaat naar een bijeenkomst over veiligheid in het
verkeer. Daar wordt haar alle verkeersregels verteld rond de school.
Het is belangrijk dat zij hier naartoe gaat.
A Waar.
B Niet waar.
13 Bij de voorlichting over veiligheid wordt gepraat over zebrapaden,
stoplichten en kruispunten.
A Waar
B Niet waar
14 Op de basisschool moet je voor de boeken betalen.
A Waar.
B Niet waar.
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15 Op de voorschool leren kinderen beter Nederlands spreken.
A Waar.
B Niet Waar.
16 Uw kind maakt veel ruzie. Op school krijgt hij vaak straf. U maakt zich
zorgen. Wat kunt u het beste doen?
A U zoekt een andere school voor uw kind.
B Ga naar de gemeente. Zij weten bij wie u hulp kunt krijgen.
C Praat met de leraar of met de huisarts. Zij weten bij wie u hulp kunt
krijgen.
17 Er komt iemand bij u aan de deur die u wil vertellen over zijn geloof.
U hebt een andere godsdienst dan deze man en u wilt niets over zijn
geloof horen. Wat kunt u het beste doen?
A U zegt vriendelijk dat u niet geïnteresseerd bent.
B U wordt boos en stuurt de man weg.
C U kunt de politie bellen om te klagen over deze man.
18 Wat is de hoofdstad van de provincie Utrecht?
A Amersfoort
B Utrecht
C Almere
19 In Nederland wonen veel mensen uit verschillende culturen. Hoe komt
dat?
A Doordat hier veel gastarbeiders kwamen wonen.
B Doordat hier veel gastarbeiders en vluchtelingen kwamen wonen.
C Doordat hier veel toeristen komen.
20 Rond 1900 woonde een groep Nederlanders in Nederlands-Indië. Hoe
komt dat?
A Omdat Nederlands-Indië in die tijd een kolonie van Nederland was.
B Omdat in Nederlands-Indië Nederlands werd gesproken.
C Omdat Nederlands-Indië van Nederland was. Het hoort nog steeds
bij Nederland, maar het heet nu Indonesië.
21 Uw gehandicapte kind moet naar een instelling voor
gehandicaptenzorg. Wat doet u?
A U gaat naar een instelling voor gehandicaptenzorg.
B U gaat naar het CIZ.
C U gaat naar de gemeente.
22 In Nederland mogen ouders hun kinderen slaan.
A Waar.
B Niet waar.
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23 Wat moet u doen als u een oproep krijgt van het consultatiebureau?
A Als alles goed gaat met de baby, hoeft u niet naar de afspraak te
gaan.
B U moet naar het consultatiebureau bellen.
C U moet op tijd naar de afspraak gaan.
24 Mevrouw den Braber denkt dat haar zoontje het leuk vindt om naar
de peuterspeelzaal te gaan. Ze wil een kijkje gaan nemen. De moeder
van Corné belt hiervoor eerst met de leidster voor een afspraak.
A Waar.
B Niet waar.
25 Wat betekent ontwikkeling?
A Dat betekent dat de baby groter en zwaarder wordt.
B Dat betekent dat de baby veel moet leren.
C Dat betekent dat de baby moet groeien en ook veel leren.
26 Het gewicht schommelt betekent:
A Het gewicht blijft hetzelfde.
B Het gewicht verandert.
C Het gewicht wordt minder.
27 Mark heeft gehoord dat zijn buurman ziek in het ziekenhuis ligt. Wat
doet hij?
A Hij bezoekt hem in het ziekenhuis en neemt een fruitmandje mee.
B Hij doet niets.
C Hij bezoekt hem in het ziekenhuis en neemt paracetamol mee.
28 Uw buurman nodigt u uit voor zijn verjaardag. Wat doet u?
A U gaat niet, verjaardagen zijn voor kinderen.
B U gaat en neemt bijvoorbeeld een bosje bloemen mee.
C U gaat maar neemt niets mee.
29 Uw buurvrouw komt aan de deur en heeft klachten over de
geluidsoverlast. Wat zegt u?
A Dat is niet erg.
B Ik ben het niet met u eens.
C Ja, laten we samen een oplossing zoeken.
30 Wat doet u als u last heeft van de buren?
A De politie bellen.
B De woningbouwvereniging bellen.
C Met de buren praten.
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31 U werkt in een keukenmeubel bedrijf Bruynzeel Keukens. U heeft een
keukenkast gemonteerd bij mw. de Boer. Vaandaag belt mw. de Boer
en zegt dat de duren van de keukenkast niet goed afsluiten. U heeft
met mw. de Boer gepraat over haar klacht. U moet van uw baas een
klachtenformulier invullen. Wat gaat u in het formulier invullen?
A De gegevens van de klant, de klacht en het voorstel om het op te
lossen.
B De klacht van de klant.
C De gegevens van de klant en het voorstel om het op te oplossen.
32 U heeft een zoon in het voortgezet onderwijs. Hij heeft een slecht
rapport. Hij doet wel zijn huiswerk. Wat kunt u het beste doen?
A U praat met zijn mentor of andere leraren.
B U geeft uw zoon geen zakgeld tot hij goede cijfers krijgt.
C U stuurt hem terug naar de basisschool.
33 U hebt nog geen huisarts. Wat moet u doen?
A U moet naar het ziekenhuis gaan om een huisarts te zoeken.
B U moet zelf een huisarts zoeken en bellen.
C U moet wachten tot de zorgverzekeraar u belt.
34 Mag u roken op het werk?
A Nee. In het hele gebouw mag niet gerookt worden.
B Als er een speciale rookkamer is, mag u daar roken. Anders mag
het niet.
C Ja, als uw collega's het goed vinden, mag het.
35 In het groeiboekje schrijft de arts het gewicht en de lengte van de
baby.
A Waar.
B Niet waar.
36 U hebt al 2 weken hoofdpijn. U wilt een onderzoek in het ziekenhuis.
Wat moet u doen?
A U gaat direct naar het ziekenhuis.
B U maakt een afspraak in het ziekenhuis.
C U maakt een afspraak bij de huisarts.
37 Op straat ziet u een oude vrouw vallen met de fiets. U gaat snel naar
haar toe. De vrouw heeft veel pijn. Ze kan niet zelf gaan zitten of
opstaan. Wat kunt u het beste doen?
A U helpt de vrouw met opstaan.
B U belt 112.
C U belt een taxi.
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38 U hebt een eigen tandarts gevonden. Wat moet u nu doen?
A U hoeft niet naar de tandarts te gaan.
B U moet regelmatig een afspraak maken bij de tandarts.
C U hoeft alleen bij problemen naar de tandarts te gaan.
39 Een werkgever vraagt vaak een diploma en werkervaring. Wat is nog
een belangrijke eis van de werkgever?
A U moet de Nederlandse taal spreken.
B U moet een auto hebben.
C U moet 60 uur per week werken.
40 Functie-eisen zijn ....
A de taken die u moet leren voor deze baan.
B niet belangrijk.
C de taken die u moet kunnen voor deze baan.

efentoets 020

| Voor meer oefenmateriaal kijk op www.knoestertrainingen.nl

6

Oefentoets 020| KMN (Kennis Nederlandse Maatschappij)

Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
C
B
C
B
B
A
C
B
B
A
A
A
B
A
C
A
B
B
A
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
B
C
A
C
B
A
B
C
C
A
A
B
B
A
C
B
B
A
C
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 U hebt bijzondere medicijnen nodig. U weet niet of uw verzekering die
vergoedt. Wat doet u?
A U belt uw zorgverzekeraar.
B U betaalt de medicijnen zelf.
C U stuurt de bon van de medicijnen naar de zorgverzekeraar.
2 Uw kind is verkouden en hoest een beetje. U hebt een hoestdrank
nodig. Wat doet u?
A U belt het ziekenhuis. U maakt een afspraak.
B U belt de apotheek. U vraagt een recept.
C U gaat naar de drogist of apotheek. U koopt een hoestdrank.
3 Wat doet een verloskundige?
A Een verloskundige stuurt een zwangere vrouw naar de
gynaecoloog.
B Een verloskundige controleert een zwangere vrouw en haar baby.
De verloskundige helpt ook bij de bevalling.
C Een verloskundige helpt een zwangere vrouw thuis na de bevalling.
4 U heeft een basisverzekering nodig. Wat moet u doen?
A U wacht tot een zorgverzekeraar u opbelt.
B U moet zelf een zorgverzekeraar kiezen en u inschrijven.
C U moet een dokter bellen. Hij kan u laten inschrijven bij een
zorgverzekeraar.
5 Uw vader is oud en ziek. Hij moet naar een verpleeghuis. Wat doet u?
A U belt een verpleeghuis.
B U gaat naar een ziekenhuis.
C U gaat naar het CIZ.
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6 Wat is de hoofdstad van de provincie Limburg?
A Heerlen
B Maastricht
C Venlo
7 Op openbare scholen is het geloof niet belangrijk.
A Waar.
B Niet Waar.
8 U werkt in een verzorgingshuis. U moet onder andere patiënten uit
het bed halen. Veel van uw collega’s hebben last van hun rug gekregen.
Uw baas wil dat alle medewerkers goed weten hoe ze veilig kunnen
werken. Uw werkgever organiseert een cursus over veiligheid in het
werk. U krijgt een formulier om zich hiervoor in te schrijven. Wat moet
u doen?
A U leest het formulier aandachtig en u vult het formulier in.
B U vindt de cursus niet nodig.
C U leest het formulier maar u vult het formulier niet in.
9 U woont in Rotterdam. U heeft een nieuwe woning gevonden in
Dordrecht. U moet alleen in de gemeente Dordrecht uw nieuwe adres
doorgeven.
A Waar.
B Niet waar.
10 Er is meer dan één manier om een verhuizing door te geven aan de
gemeente.
A Waar.
B Niet waar.
11 Uw burgerlijke staat verandert als u gaat trouwen.
A Waar
B Niet waar
12 IND betekent Immigratie- en Naturalisatiedienst.
A Waar
B Niet waar
13 Niels gaat naar de gemeente en wil zijn rijbewijs verlengen. Hij moet
zijn legitimatiebewijs, pasfoto, oude rijbewijs en zijn huwelijksakte
meenemen.
A Waar.
B Niet waar.

14 Hoe heette het IJselmeer vroeger?
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A Het Haarlemmermeer.
B De Waddenzee.
C De Zuiderzee.
15 Soms kunt u aangifte doen via het internet. Dat kan niet altijd.
Wanneer niet?
A ls er ingebroken is in uw Auto en er iets gestolen is.
B ls er geweld gebruikt is of ls er een identiteitsbewijs gestolen is
C ls uw identiteitsbewijs gestolen is of ls uw uto beschadigd is.
16 Timothy opent een betaalrekening en krijgt direct zijn
rekeningnummer, pasje en pincode.
A Waar.
B Niet waar.
17 Welke stad ligt het dichts bij de zee?
A Amsterdam.
B Den Haag.
C Tilburg.
18 U kunt de bank machtigen om elke maand een vast bedrag van uw
rekening af te schrijven.
A Waar.
B Niet waar.
19 De zorgverzekering heeft alleen een basisverzekering.
A Waar.
B Niet waar.
20 Een “stop” zorgt er voor dat:
A er geen stroomtoevoer is
B er geen brand of ongelukken komen
C er geen stroom komt in de meterkast
21 Een betalingsherinnering is:
A Een brief waarin staat dat u nog iets moet betalen.
B Een rekening die u vergeten bent.
C Een overzicht van de kosten die u gemaakt heeft.
22 Je hebt altijd een huisvestingsvergunning nodig om een huis te huren.
A Waar.
B Niet Waar.
23 In Nederland is er leerplicht vanaf 4 jaar.
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A Waar.
B Niet Waar.
24 Een stop kan doorslaan bij “overbelasting”. Een voorbeeld van
overbelasting is:
A U heeft allemaal oude stoppen in uw meterkast die vervangen
moeten worden.
B U heeft tegelijkertijd de wasmachine, de droger, de radio, de computer en de vaatwasser aanstaan.
C U heeft de televisie te lang aan laten staan.
25 U gaat voor een eerste afspraak naar een specialist in het ziekenhuis.
Wat moet u eerst doen als u in het ziekenhuis komt?
A Naar de spreekkamer van de specialist gaan.
B Wachten in de wachtkamer.
C Inschrijven bij de balie.
26 Wat is de troonrede?
A De kersttoespraak van de Koning.
B De plannen van de regering.
C Een belangrijke wet van Nederland.
D Een twee jaarlijkse lezing van de minister-president.
27 Je wilt de koelkast weggooien. Wat moet je doen?
A De koelkast naar de chemokar brengen.
B De koelkast naast de container op straat zetten.
C Het afvaldepot bellen om een afspraak te maken.
28 Waar waren de koningin en de regering tijdens de Tweede
Wereldoorlog?
A In Amsterdam
B In Londen.
C In New York.
D In Toronto.
29 Vanaf welke leeftijd is een identiteitsbewijs verplicht?
A 12 jaar.
B 13 jaar.
C 14 jaar.
D 18 jaar.
30 Van de ouderbijdrage koopt de school boeken.
A Waar.
B Niet Waar.
31 Wat is geen identiteitsbewijs?
efentoets 021

| Voor meer oefenmateriaal kijk op www.knoestertrainingen.nl

4

Een bankpas.
Een rijbewijs.
Een verblijsdocument.
Een paspoort.
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A
B
C
D

32 Moet je een afspraak maken als je bij Nederlanders op visite gaat?
A Ja.
B Ja, maar alleen als je ze niet goed kent.
C Nee.
33 Hoe laat gaan Nederlanders meestal op visite?
A Om 6 uur 's avonds.
B Om 7 uur 's avonds.
C Om 8 uur 's avonds.
34 Welke bijdrage is voor alle ouders?
A Kinderbijslag.
B Kinderopvangtoeslag.
C Zorgtoeslag.
35 Welke uitkering is voor mensen vanaf 65 (of 66, 67 jaar)?
A AOW
B WAO
C WIA
D WW
36 Wie krijgt geen subsidie?
A Mevrouw de Boer wil een winkel starten.
B Meneer de Vlaar wil een garage bouwen.
C De voetbalclub wil een nieuwe schuur bouwen.
37 Welke belasting betaal je niet aan de gemeente?
A Afvalstoffenheffing.
B Onroerende-zaak-belasting (ozb).
C Wegenbelasting.
38 Wat trakteren ouders bij de geboore?
A Beschuit met muisjes.
B Eierkoeken.
C Gebak.
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39 Wat is geen officiële vrije dag?
A Hemelvaartsdag.
B Koningsdag.
C Oudejaarsdag.
40 Wanneer is het Kerstmis?
A 24 december
B 25 en 26 december
C 26 en 27 december
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
C
B
B
C
B
B
A
A
A
A
A
B
C
B
B
B
A
B
B
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
B
B
B
C
B
C
B
C
B
A
A
C
A
A
B
C
A
C
B
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Wat is de meest zuidelijke provincie van Nederland?
A Limburg.
B Zeeland.
C Zuid-Holland.
2 In welke stad is de hoogste kerktoren van Nederland: de Domtoren?
A Den Haag.
B Rotterdam.
C Utrecht.
3 Hoe heet het geld dat je betaalt voor je zorgverzekering?
A De premie.
B Het eigen risico.
C De zorgtoeslag.
D De declaratie.
4 U hebt veel hoofdpijn. De huisarts heeft u medicijnen gegeven. Maar
uw klachten gaan niet weg. De huisarts wil nu dat u naar een
specialist gaat. Hij schrijft een verwijsbrief voor de oogarts. Wat moet u
doen met deze brief?
A Aan de specialist in het ziekenhuis geven.
B Opsturen naar het ziekenhuis.
C Goed thuis bewaren.
5 Uw kind is ’s nachts ziek en erg warm. U weet niet goed wat u moet
doen. Wat kunt u altijd doen?
A U kunt 112 bellen en advies vragen.
B U kunt de huisartsenpost bellen en advies vragen.
C U kunt direct naar het ziekenhuis gaan.
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6 U hebt kiespijn. U hebt nog geen tandarts. Wat moet u doen?
A Naar de tandarts van uw buren gaan.
B Naar het ziekenhuis gaan.
C Zelf een tandarts zoeken en bellen.
7 Kinderen krijgen twee of drie keer per jaar een rapport mee naar huis.
A Waar.
B Niet Waar.
8 Uw moeder is lang ziek. Waar werkt de man of vrouw die haar thuis
komt verzorgen?
A Bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg).
B Bij een verpleeghuis.
C Bij de thuiszorg.
9 Wat is de hoofdstad van de provincie Drente?
A Emmen
B Assen
C Essen
10 Je krijgt kinderbijslag van de belastingdienst.
A Waar.
B Niet Waar.
11 De verloskundige regelt dat er een kraamhulp komt.
A Waar.
B Niet Waar.
12 Uw dochter zit op de muziekschool. Zij wil thuis niet oefenen.
Wat doet u?
A U doet niets.
B U zegt dat thuis oefenen belangrijk is.
C U betaalt geen contributie.
13 U krijgt een goede baan in Amsterdam. Nu wilt u verhuizen. U wilt een
huis kopen in Amsterdam. Wat doet u?
A U gaat naar de gemeente Amsterdam.
B U schrijft zich in bij een woningbouwvereniging.
C U gaat naar een makelaar.
14 U wilt gezond leven. Wat kunt u het beste doen?
A Elke week 30 minuten bewegen en veel eten.
B Elke dag 30 minuten bewegen en gezond eten.
C Elke week 30 minuten bewegen en gezond eten.
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15 Welke uitkering is voor mensen vanaf 65 (of 66, 67 jaar)?
A AOW.
B WAO.
C WIA.
D WW.
16 U komt thuis. Het raam is kapot. Een dief heeft het kapot gemaakt! Wat
doet u eerst?
A U gaat naar de politie en doet aangifte.
B U laat het raam direct maken. De rekening kunt u later naar de
verzekering sturen.
C U belt de verzekering.
17 U zoekt een huurhuis. U hebt zich ingeschreven bij een
woningcorporatie. Wat kunt u het beste daarna doen?
A U belt elke dag naar de woningcorporatie om te vragen of er al een
huis is voor u.
B U zoekt op internet en in huizenkranten.
C U wacht af tot er een huis is gevonden voor u.
18 U zit in de kamer en de tv valt uit. Ook het licht doet het niet meer. U
heeft geen elektriciteit meer. Buiten is alles donker. Wat doet u?
A U belt de gemeente om te vertellen dat er een stroomstoring is.
B U belt een speciaal telefoonnummer om te vertellen dat er een
stroomstoring is.
C U belt de politie om te vertellen dat er een stroomstoring is.
19 U hebt een nieuw huis. Er is nog geen elektriciteit. U moet zelf een
energiebedrijf zoeken. Hoe vindt u een energiebedrijf?
A U vraagt het bij de gemeente.
B U zoekt op internet.
C U vraagt het in het wijkcentrum.
20 U gaat koken. Maar het ruikt vreemd in de keuken. U ruikt gas. Wat
doet u als u gas ruikt?
A U belt uw energiebedrijf.
B U belt de woningbouwvereniging.
C U belt Nationaal Storingsnummer 0800-9009.
21 Uw koelkast is kapot. U koopt een nieuwe. Wat doet u met de oude
koelkast?
A U zet de koelkast op straat.
B U zet de koelkast in uw tuin.
C U belt de gemeente voor een afspraak om de oude koelkast op te
komen halen.
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22 Hoe heet het contract wat je afsluit met de zorgverzekering?
A Een contract.
B De polis.
C De overeenkomst.
D De declaratie.
23 Wat moet u als eerste doen voordat u een stop kunt gaan vervangen?
A alle lampen in huis uit doen.
B De stop er zo snel mogelijk uithalen.
C Het apparaat dat voor de storing zorgt, uitzetten.
24 Mara wil graag een vaste telefoonaansluiting aanvragen. Ze wil een
abonnement.
A Zij is verplicht om maar eentje te kiezen.
B Zij kiest wat voor haar het beste uitkomt.
C Zij kiest wat voor haar niet het beste uitkomt.
25 Klein chemisch afval is:
A afval met gevaarlijke stoffen
B GFT-afval (groente, tuin- en fruitafval
C afval voor in de grijze container
26 Hoe komt Petra aan een afvalophaalrooster?
A Dat krijgt ze van de gemeente
B Dat krijgt ze van de buurman
C Dat zit op de container
27 U bent erg verkouden en u hebt koorts. U gaat naar de dokter en u
vraagt medicijnen. Wat zal de dokter waarschijnlijk doen?
A De dokter zal een ambulance voor u bellen.
B De dokter geeft u een recept voor medicijnen tegen de
verkoudheid.
C De dokter vraagt u om nog even af te wachten. Is de koorts na een
paar dagen nog niet weg? Dan moet u terug gaan naar de dokter.
28 Waar moet een vrouw naartoe voor hulp bij de zwangerschap?
A Naar een verloskundige.
B Naar een kraamverzorgende.
C Naar een specialist.
29 In welke stad is de grootste zeehaven van Europa?
A Amsterdam.
B Rotterdam.
C Utrecht.
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30 Waar ligt de Randstad?
A In het noorden van Nederland.
B In het oosten van Nederland.
C In het westen van Nederland.
D In het zuiden van Nederland.
31 Wat was er vroeger op de plaats van de Noordoostpolder?
A Bos.
B Land.
C Water.
32 Hoeveel partijen zijn er in de Tweede Kamer?
A 2.
B 3.
C Meer dan 3.
33 Wie maakt nieuwe wetten?
A De eerste Kamer.
B De koning.
C De tweede kamer.
34 Op welke datum vierden we de verjaardag van de koning?
A Op 30 januari.
B Op 27 april.
C Op 5 mei
35 Wat staat er op een kaartje als iemand overleden is?
A Beterschap.
B Gecondoleerd.
C Met oprechte deelneming.
36 Kun je met een identiteitskaart reizen?
A Ja.
B Ja, maar alleen buiten Europa.
C Ja, maar alleen binnen Europa.
D Nee.
37 Mag je nee zeggen tegen koffie, op visite?
A Ja, dan krijg je thee.
B Ja, dan kan je meestal kiezen wat je drinkt.
C Nee.
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38 Waar kan je een bekendmaking van een vergunning lezen?
A In de bibliotheek.
B In de krant.
C In het huis-aan-huisblad.
39 Hoe kun je rekening automatisch betalen?
A Met een acceptgiro.
B Met een machtiging.
C Met een overschrijvingskaart.
40 Waarvoor heb je geen vergunning van de gemeente nodig?
A Een nieuwe dakkapel.
B Een nieuw bad in de badkamer.
C Een nieuwe schuur in de tuin.
D Een aanbouw van 60 m2.
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
C
A
A
B
C
A
C
B
B
B
B
C
B
A
A
B
B
B
C
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

C
B
C
B
A
A
B
A
B
C
C
C
C
B
C
C
B
C
B
B
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Wat kiest het volk niet zelf?
A De Eerste Kamer.
B De gemeenteraad.
C De Tweede Kamer.
2 Wat is de hoofdstad van Nederland?
A Amsterdam.
B Den Haag.
C Rottedam.
3 Waar moet je schillen weggooien?
A In de GFT-container
B Inde papiercontainer.
C Bij het restafval.
D In de glas container.
4 Wat doe je als eerste bij problemen met de buren?
A De politie bellen.
B Met de buren praten.
C Met de woningbouwvereniging praten.
5 U hebt geen werk. U wilt zich inschrijven om werk te krijgen.
Waar moet u naartoe gaan?
A Naar het UWV werkbedrijf.
B Naar de Sociale Dienst.
C Naar de gemeente.
6 De bevalling is alleen in het ziekenhuis als er problemen zijn.
A Waar.
B Niet Waar.
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7 Lennard moet bij het invullen van de meterstand via internet eerst zijn
…………….. invullen.
A opnamekenmerk.
B opnamekenmerk en huisnummer.
C meternummer en huisnummer.
8 Het opnamekenmerk staat op:
A de website.
B de meterkast.
C de meterstandenkaart.
9 De gemeentelijke belastingen zijn in alle gemeenten van Nederland
A ongeveer hetzelfde.
B zeer verschillend.
C niet te vergelijken met elkaar.
10 Afvalstoffenheffing betaal je voor
A Het ophalen en verwerken van uw huisvuil aan de gemeente.
B Het hebben van afval in je tuin.
C Het verwerken van afvalstoffen.
11 Alleen eigenaren van een huis betalen rioolrecht grootafvoer.
A Waar.
B Niet waar.
12 Wie stelt de koopakte op?
A De gemeente.
B De makelaar.
C De notaris.
13 Achterblijvende personen zijn personen
A die op het oude adres blijven wonen.
B die mee verhuizen.
C die naar een andere plaats verhuizen.
14 Glasschade betekent
A De ruit en het glas zijn gebroken.
B De ruit en het glas zijn gerepareerd.
C De ruit en het glas zijn vies.
15 De aanvullende verzekering is niet verplicht.
A Waar.
B Niet waar.
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16 Een woning is beschikbaar betekent
A Een woning staat alleen.
B Een woning is vrij.
C Een woning is niet bewoonbaar
17 Een reparatieverzoek is een vraag
A om iets weer heel te maken.
B om iets nieuws te maken.
C om iets af te maken.
18 Stopzetten van een machtiging doet u
A Schriftelijk.
B Mondeling.
C Via sms.
19 U kunt uw bankpas alleen telefonisch blokkeren.
A Waar
B Niet waar
20 De netto huur (kale huur) is de huur zonder extra kosten.
A Waar.
B Niet waar.
21 Voor de WID (Wet identificatie bij Dienstverlening) zijn de belangrijkste
geldige identiteitsbewijzen: een Nederlands paspoort, een Nederlands
identiteitskaart en een Nederlands rijbewijs.
A Waar.
B Niet waar.
22 Vestigen in de gemeente betekent
A U gaat in de gemeente wonen.
B U gaat in de gemeente verhuizen.
C U gaat de gemeente bezoeken.
23 U moet de werkgever informatie verschaffen, betekent:
A U moet van de werkgever informatie krijgen.
B U moet van de werkgever informatie vragen.
C U moet de werkgever informatie geven.
24 U meldt zich ziek, betekent:
A U laat officieel weten dat u ziek gaat worden.
B U laat officieel weten dat u beter bent.
C U laat officieel weten dat u ziek bent.
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25 U wilt werken. U kijkt in de krant en op internet. U staat ingeschreven
bij het UWV en bij uitzendbureaus. Wat kunt u nog meer doen?
A Niks. U kunt nu thuis wachten.
B U kunt iedere dag het UWV bellen om te vragen of er al een baan
voor u is.
C U kunt tegen vrienden en kennissen vertellen dat u werk zoekt. En u
kunt op internet naar werk zoeken.
26 U betaalt belasting en premies. Premie betaalt u voor verzekeringen
van werknemers. Wat is de belangrijkste verzekering voor
werknemers?
A De arbeidsongeschiktheidsverzekering.
B De brandverzekering.
C De belastingverzekering.
27 U begint een eigen bedrijf. Daarvoor heeft u een diploma nodig. Wat
doet u?
A U laat zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
B U laat zich inschrijven bij een school.
C U laat zich inschrijven bij het UWV.
28 U hebt een nieuw huis. U kent uw buren nog niet. U wilt dus gaan
kennismaken. Wat kunt u het beste doen?
A Ga naar de buren. Geef een hand. Zeg uw naam en vertel dat u de
nieuwe buurman bent.
B Ga naar de buren. Geef een kus en vertel dat u de nieuwe buurman
bent.
C Ga naar de buren en zeg: “Hallo, wie zijn jullie?”
29 U bent uitgenodigd om bij Nederlanders te komen eten. U neemt uw
partner mee.Twee vrienden van u willen ook graag mee. Kan dat?
A Ja, want in Nederland is het geen probleem als je met meer mensen
komt eten.
B Nee, dat is in Nederland niet gebruikelijk.
C Ja, u kunt uw vrienden meenemen, als u ook wat extra eten
meeneemt.
30 U krijgt een brief van uw werk. Uw werkgever nodigt alle collega’s uit
voor een feest van het bedrijf. U moet een formulier invullen of u wel
of niet meegaat en met hoeveel personen u komt. Wat doet u?
A U wilt niet naar het feest. Dan hoeft u het formulier niet in te vullen.
B U vult uw gegevens in en geeft aan of u wel of niet komt en met
hoeveel personen.
C U vult het formulier en het antal personen in, maar u vult niet uw
naam en adres in.
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31 U komt binnen bij het postkantoor. Het is druk. Wat doet u?
A U wacht op uw beurt.
B U trekt een nummertje en wacht op uw beurt.
C U gaat direct achter de lijn op de grond staan.
32 Het is 4 mei, dodenherdenking. Om 20.00 uur is het stil in de straat.
Wie worden herdacht?
A Alle doden uit de oorlog.
B Dode familieleden.
C Iedereen die op 4 mei dood is gegaan.
33 U wilt verhuizen naar Amsterdam. U wilt daar een huis huren. Wat
kunt u het beste doen?
A U gaat naar een makelaar.
B U kijkt in een dagblad.
C U schrijft u in bij een woningcorporatie.
34 Het uitreksel van de gemeente is gratis.
A Waar.
B Niet waar.
35 U bent lid van de bibliotheek. U wilt boeken mee naar huis nemen. Wat
moet u doen?
A U moet uw bibliotheekpas laten zien bij de balie.
B U moet geld betalen bij de balie.
C U moet uw handtekening zetten bij de balie.
36 Uw zoon is lid geworden van een voetbalvereniging. Moet u daarvoor
betalen?
A Ja, u moet hiervoor contributie betalen.
B Nee, u hoeft hiervoor geen geld te betalen.
C U beslist zelf of u hier iets voor betaalt.
37 U wilt een huis, maar het is te duur. U heeft 100 euro per maand te
weinig. Wat doet u?
A U belt de belasting en vraagt of u huurtoeslag kunt krijgen.
B U belt de woningcorporatie en vraagt of u huurtoeslag kunt krijgen.
C U zoekt een ander huis.
38 U hebt een huis gekocht. Nu moet u nog een handtekening zetten op
de verkoopakte. Waar doet u dat?
A U gaat voor verkoopakte naar de bank.
B U gaat voor de verkoopakte naar de hypotheekwinkel.
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C U gaat voor de verkoopakte naar de notaris.
39 U komt thuis van uw werk. Het is veel te warm in huis. Wat kunt u het
beste doen?
A U zet het raam open.
B U zet de ventilator aan.
C U zet de thermostaat lager.
40 Het is zondag. Uw vuilniszak is vol. U gaat een paar dagen weg en u
komt donderdag pas thuis. Maar de vuilniswagen komt woensdag. Wat
moet u doen?
A U zet de vuilniszak alvast op straat.
B U vraagt uw buren om de vuilniszak buiten te zetten.
C U gooit de vuilniszak in het park.
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
A
A
B
A
B
B
C
B
A
A
C
A
A
A
B
A
A
A
A
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
A
C
C
C
A
B
A
B
B
B
A
C
B
A
A
A
C
C
B
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Uw auto is kapot. De auto is oud en repareren is te duur. Wat doet u?
A U brengt de auto naar de sloop.
B U parkeert de auto voor uw huis en laat hem daar staan.
C U zet uw auto in de tuin.
2 De zoon van de buren heeft uw ruit kapot gemaakt. U praat met uw
buren. Wat zegt u tegen de buren?
A U zegt: ”Ik ga naar de politie.”
B U vraagt: “Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering?”
C U zegt: “Geen probleem, mijn verzekering betaalt.”
3 U hebt een huis gekocht. De ramen en deuren zien er niet mooi uit. Er
zit niet genoeg verf meer op. Wat doet u?
A U gaat de deuren en ramen schilderen.
B U laat de deuren en ramen zoals ze zijn. Het is uw huis en u mag
erover beslissen.
C U wacht nog een paar jaar met schilderen. Voorlopig hebt u nog
geen tijd.
4 U heeft veel lege batterijen. Wat doet u met de lege batterijen?
A U gooit ze in de vuilniszak of afvalcontainer.
B U gooit ze in de chemobox.
C U gooit ze in de glasbak.
5 U hebt vaak last van uw maag. Wat kunt u het beste doen?
A U maakt een afspraak in het ziekenhuis.
B U maakt een afspraak met de huisarts.
C U belt 112.
6 U krijgt per post een arbo-formulier toegezonden.
A Waar
B Niet waar
efentoets 024
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7 U mag zelf weten wanneer u een arbo-formulier terugstuurt.
A Waar.
B Niet waar.
8 Hoeveel mensen zitten er in de Tweede Kamer?
A 75.
B 150.
C 500.
9 Hoe oud moet je zijn om te stemmen?
A 16.
B 18.
C 21.
10 Op welke dagen is het Pasen?
A Dat is ieder jaar anders.
B Op zaterdag en zondag.
C Op zondag en maandag.
11 De zieke werknemer is verplicht het aangepaste werk van de
werkgever uit te voeren.
A Waar.
B Niet waar.
12 Wanneer trakteer je niet?
A Als je een nieuwe baan hebt.
B Als je geslaagd bent voor een examen.
C Als je jarig bent.
13 Wat zeg je tegen de familie als iemand overleden is?
A Beterschap.
B Gecondoleerd.
C Veel succes.
14 U hebt een huisarts gevonden. Maar hij kent u nog niet. Wat kunt u het
beste doen?
A U maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
B U gaat naar de huisarts voor een kennismakingsgesprek.
C U hoeft niets te doen.
15 Je kunt een bekeuring krijgen als je geen identiteitsbewijs bij je hebt.
A Waar.
B Niet waar.
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16 Wat is logisch? Hoe lang denkt u dat u ziek blijft?
A Ik denk dat ik vrijdag wel weer beter ben.
B Dat weet ik niet.
C Ik blijf graag lang ziek.
17 Wat is logisch? Waar heeft u last van?
A Dat weet ik niet.
B Ik ben nogal misselijk.
C Ik heb geen last van het ziek zijn.
18 Kiezen de burgers de burgemeester?
A Ja.
B Nee, de gemeenteraad kiest de burgermeester.
C Nee, de gemeenteraad en de regering kiezen samen de
burgermeester.
19 Ziekmeldingen moet u zo snel mogelijk doorgeven aan uw werkgever.
A Waar
B Niet waar
20 U slaapt niet goed. U wilt elke nacht een pil hebben om goed te slapen.
U gaat naar de huisarts. Hij geeft u maar een paar pillen. Wat doet u?
A U neemt deze pillen. Als de pillen op zijn, gaat u terug naar de
dokter.
B U zoekt een andere huisarts.
C U wordt boos en vraagt om meer pillen.
21 U voelt zich ziek. U bent warm en u hebt veel oorpijn. U hebt
medicijnen nodig. Wat doet u?
A U belt de apotheek. U vraagt een recept.
B U gaat naar de drogist. Hij geeft u een recept.
C U gaat naar de huisarts. Hij geeft u een recept.
22 U hebt hulp in het huishouden nodig van de thuiszorg. Waar vraagt u
dat aan?
A Bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg).
B Bij de gemeente.
C Bij de dokter.
23 Er is een storm geweest. Het dak van uw huis is kapot. U heeft een
hypotheek. Welke verzekering betaalt de schade?
A De aansprakelijkheidsverzekering.
B De inboedelverzekering.
C De opstalverzekering.
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24 U ziet een kerstboom bij de buren. Het is Kerstmis. Wat vieren
christenen met Kerstmis?
A Dat Jezus naar de hemel ging.
B De dood van Jezus.
C De geboorte van Jezus.
25 U gaat op bezoek bij uw Nederlandse buurman. Hoe kunt u hem het
beste begroeten?
A U geeft hem een hand.
B U geeft hem een kus.
C U omhelst hem.
26 U bent uitgenodigd voor een etentje bij Nederlandse collega’s. De
afspraak is om 20.00 uur. U krijgt pech met de auto. De reparatie duurt
een uur. Wat doet u?
A U gaat te laat naar het etentje.
B U belt even. U zegt dat u niet op tijd kunt komen vanwege
autopech.
C U gaat niet meer en u belt ook niet. U bent toch al te laat.
27 De zieke werknemer is verplicht om de adviezen van de bedrijfsarts op
te volgen.
A Waar.
B Niet waar.
28 Wanneer de bedrijfsarts bij u aan de deur komt, moet u hem / haar
binnenlaten.
A Waar.
B Niet waar.
29 Een diagnose, betekent
A het onderzoeken welke ziekte iemand heeft.
B het vaststellen welke ziekte iemand heeft.
C het bestrijden van de ziekte die iemand heeft.
30 U wilt weten wat uw bedrijfsarts heeft vastgesteld over uw ziekte. Wat
vraagt u?
A Ben ik ziek of niet?
B Moet ik van u aan het werk of kan ik thuisblijven?
C Wat is uw diagnose?
31 Een vrijwilliger is
A Iemand die werk doet dat niet betaald wordt.
B Iemand die niet werkt.
C Iemand die werk doet dat hij / zij niet leuk vindt.
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32 Een vrijwilliger is
A Iemand die werk doet dat niet betaald wordt.
B Iemand die niet werkt.
C Iemand die werk doet dat hij / zij niet leuk vindt.
33 De voorzitter van een vergadering is
A de persoon die veel praat in de vergadering.
B de persoon die de leiding heeft in de vergadering.
C de persoon die de notulen maakt van een vergadering
34 U neemt deel aan een vergadering, betekent:
A U leidt de vergadering.
B U bereidt een vergadering voor.
C U doet mee aan een vergadering.
35 Deze informatie is van belang voor de deelnemers, betekent:
A Deze informatie is niet belangrijk voor de deelnemers.
B Deze informatie is niet voor de vergadering.
C Deze informatie is belangrijk voor de deelnemers.
36 Bij de afsluiting van een vergadering wordt iedereen bedankt voor de
aanwezigheid.
A Waar
B Niet waar
37 Katrina heeft een uitverkoop in haar kledingwinkel. Wat betekent dit?
A De kleding is goedkoper.
B De kleding ziet er goed uit.
C De kleding is duurder.
38 Uw buren hebben een kind gekregen. Wat zegt u?
A Proficiat met de geboorte van jullie kind.
B Beterschap met moeder en kind.
C Van harte beterschap met het kind.
39 De buurjongen luistert naar de harde muziek op zijn kamer. U heeft
last van de muziek. Wat kunt u doen?
A Ruzie maken met de buren.
B Het woningbouwbedrijf bellen.
C U gaat naar de buren en probeert een oplossing te zoeken.
40 Het is belangrijk dat baby’s op een vaste tijd naar bed gaat.
A Waar.
B Niet waar.
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
B
A
B
B
A
B
B
B
C
A
B
B
B
A
A
B
C
A
A
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

C
A
C
C
A
B
A
A
B
C
A
A
B
C
C
A
A
A
C
A
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 Mevrouw van Genkeren heeft een baby van elf maanden. Zij hoeft
geen afspraak meer te maken voor de volgende controle van de groei
van haar baby.
A Waar.
B Niet waar.
2 Er is een informatiebijeenkomst bij het consultatiebureau over
verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld slaapproblemen en
zindelijkheid van kinderen. Is het goed dat mevrouw van Genkeren
gaat?
A Ja.
B Nee.
3 Het eerste jaar van een baby is heel belangrijk, omdat
A de baby veel slaapt.
B de baby leert spelen, lopen en praten.
C de baby groeit.
4 Fleur is elf maanden oud. Op het consultatiebureau krijgt ze vandaag
twee vaccinaties. Dat is goed want daan worden de baby’s beschermd
tegen ziektes.
A Waar.
B Niet waar.
5 De peuterzaal is voor de ontwikkeling en de ontmoeting van peuters.
A Waar.
B Niet waar.
6 Het huurhuis is niet zo duur, maar voor u wel. Toch wilt u het heel
graag hebben! Wat kunt u doen?
A Vraag het na bij de gemeente. Misschien krijgt u subsidie.
B Vraag het na bij de notaris. Misschien krijgt u subsidie.
C Vraag het na bij de Belastingdienst. Misschien krijgt u subsidie.
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7 Nederland is een multicultureel land met veel verschillende
feestdagen. Wat hoort bij elkaar?
A 25 en 26 december - de kerstboom - het kerstverhaal
B 30 pril - Pasen - dodenherdenking
C Ramadan - suikerbrood - hemelvaart
8 U wilt een huis maar u krijgt het niet. Er zijn tien kamers! Het huis is
veel te groot voor u. U heeft maar een kind. Wat doet u?
A U kiest een ander huis met veel kamers.
B U kiest een ander huis met één kamer.
C U kiest een ander huis met drie kamers.
9 U krijgt de jaarrekening van het energiebedrijf. Wat ziet u op de
rekening?
A Het nieuwe jaarbedrag.
B Het nieuwe maandbedrag.
C Het nieuwe weekbedrag.
10 U koopt een nieuwe mixer. U wilt de mixer gebruiken. Maar u weet niet
hoe het moet. Wat doet u?
A U belt het energiebedrijf.
B U leest de gebruiksaanwijzing.
C U kijkt op internet.
11 Uw bovenburen maken heel veel lawaai. U hebt daar last van. Wat
doet u?
A U doet niks. U wilt geen ruzie.
B U gaat ook lawaai maken.
C U gaat praten met u buren. U zegt dat u veel last hebt van het
lawaai.
12 De lamp in uw keuken is kapot. Het is een TL-buis. Wat doet u met die
kapotte TL-lamp?
A U gooit het in de glasbak
B U gooit het in de container
C U gooit het in de chemobox
13 Mag u de lege fleslampolie in de gewone container gooien?
A Ja, altijd.
B Nee, nooit.
C Ja, ls ik de fles goed schoonmaak.
14 Het basisonderwijs is voor kinderen van 4 tot 10 jaar.
A Waar.
B Niet waar.
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15 In Nederland zijn kinderen leerplichtig en schoolplichtig van 4 tot 18
jaar.
A Waar
B Niet waar
16 U hebt een huis gezien. U vult de bon in de woonkrant in. Het huis
wordt u aangeboden. Maar u vindt het huis niet mooi. Wat doet u?
A U zegt dat u het huis niet wilt en wacht op een ander huis.
B U moet het huis nemen. U krijgt maar één kans
C U geeft het huis aan een vriend.
17 Op welke leeftijd mogen kinderen naar de basisschool?
A 5 jaar
B 6 jaar
C 4 jaar
18 Hoeveel keer per jaar krijgt een kind op de meeste basisscholen een
rapport?
A 2 keer
B 3 keer
C 4 keer
19 Nederland kent veel nationale feestdagen. Alle Nederlanders hebben
vrij en de scholen zijn gesloten. Maar niet alle mensen vieren dezelfde
feesten. Waarom niet?
A De feestdagen hebben soms te maken met het geloof. Niet
iedereen in Nederland heeft hetzelfde geloof.
B Sommige feesten zijn slecht voor de kinderen.
C Omdat ze de Nederlandse feesten niet kennen.
20 In het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is de ouderbijdrage
verplicht.
A Waar
B Niet waar
21 Ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs betalen
A Collegegeld
B Schoolgeld
C Niets
22 In de bibliotheek staan de boeken staan op alfabetische volgorde. Dit
betekent:
A De boeken staan in een rij van het alfabet.
B De boeken staan in een rij van 1 tot 100
C De boeken staan in de rij van de verschillende pictogrammen.
efentoets 025

| Voor meer oefenmateriaal kijk op www.knoestertrainingen.nl

3

23 U heeft bij de buren gegeten. U wilt ze bedanken. Wat zegt u?
A Bedankt voor het eten. Het was erg lekker en gezellig.
B Bedankt voor jullie hulp.
C Bedankt voor de spullen.
24 HBO is
A Hoger buitenonderwijs
B Hoger beroepsonderwijs
C Heel bijzonder onderwijs
25 Het is vanavond mooi weer. Jullie gaan barbecueën en nodigen de
beide buren uit. Wat zegt u dan?
A Hebben jullie ook zin om bij ons te barbecueën?
B Hebben jullie zin om morgenavond bij ons te barbecueën?
C Hebben jullie zin om vanavond mee te gaan naar de stad?
26 MBO is
A Matig basisonderwijs
B Middelmatig beroepsonderwijs
C Middelbaar beroepsonderwijs
27 De zoon van Jan is klaar met de basisschool. Jan wil dat zijn zoon niet
verder leert maar hem gaat helpen in de winkel. Mag dat in
Nederland?
A Ja
B Nee
28 De jongste dochter van Hassan wil later kapster worden. Welke
richting is voor haar het best?
A MBO
B HBO
C Universiteit
29 Mevrouw Lucian praat met andere ouders over het binnen spelen
van de kinderen. Zij maakt zich zorgen over dat haar dochter Greta te
veel geweld op de televisie ziet. Een andere ouder zegt dat kijkwijzer
met pictogrammen aangeeft wat er in het programma voorkomt, zoals
bijvoorbeeld geweld of groffe taal.
A Waar.
B Niet waar.
30 U mag materiaal van de bibliotheek zolang lenen als u wilt.
A Waar
B Niet waar
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31 Leerlingen van 12 tot 18 jaar gaan naar het voortgezet onderwijs.
A Waar.
B Niet waar.
32 In het basisonderwijs krijgt het kind drie rapporten per jaar.
A Waar.
B Niet waar.
33 Lina krijgt haar rapport, maar zij heeft ook een brief gekregen met een
afspraak voor een tien-minutengesprek. Wat is een
tien-minutengesprek?
A Een gezellig praatje met de ouders en de docent.
B Een gesprek over het rapport en de voortgang op school.
C Dit is een toets voor de ouders.
34 Op het rapport staan de vorderingen van uw kind per vak beschreven.
A Waar.
B Niet waar.
35 Als u de materialen verliest of beschadigd, moet u de kosten betalen
aan de bibliotheek.
A Waar
B Niet waar
36 Wat gebeurt er als u boeken of materialen te laat terug brengt?
A Niets.
B U mag niets meer lenen.
C U moet een boete betalen.
37 Een verkeerscommissie van de school zorgt ervoor
A dat alle kinderen met de fiets naar school komen.
B dat alle ouders hun kinderen met de auto naar school brengen.
C dat de schoolomgeving voor de kinderen veilig is.
38 Bij een veilige oversteekplaats kunt u
A goed zien wat er komt aankomt als je wilt oversteken.
B niet goed zien wat eraan komt als je wilt oversteken.
C uw auto parkeren.
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39 Elk bedrijf heeft regels. Ook is er de Arbowet. Wat is een belangrijke
regel uit de Arbowet?
A Elke werknemer moet werkervaring hebben.
B Elke werknemer moet werkkleding dragen.
C Elke werknemer moet veilig kunnen werken.
D Elke werknemer heeft recht op pauze.
40 Hoe werkt een kledinginzamelactie?
A U krijgt thuis een plastic zak waar u oude kleding in doet.
B U krijgt thuis een plastic zak waar u nieuwe kleding in doet.
C U verzamelt kleding voor de textielbak.
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
Sleutel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
A
C
A
A
C
A
C
B
B
C
C
B
B
B
A
C
B
A
A
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

B
A
A
B
A
B
B
A
A
B
A
A
B
A
A
C
C
A
C
A
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Informatie
Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet
op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u
Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan.
Na elk filmpje moet u een vraag beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.
Dit is een oefentoets “KNM” voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke
vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.
Vragen
1 De riolering zijn buizen onder de grond
A waar vervuild water uit de wc’s, kranen en douche doorheen gaat.
B waar elektriciteitskabels doorheen gaan.
C waar schoon water naar de wc’s, kranen en douche toe gaat.
2 Mevrouw de Boer heeft schade aan het dak van haar huurhuis. Wie
moet dat repareren?
A Het woningbouwbedrijf
B Zijzelf
C Haar broer
3 In oudere huizen vindt u stoppen in de meterkast. In moderne huizen
vindt u …………….. in de meterkast.
A schakelaars
B automaten
C knoppen
4 Een huurder is een persoon die
A een huis huurt.
B een huis koopt.
C een huis verkoopt.
5 Bij het zoeken van een huurhuis, schrijft u zich in bij
A de woningbouwvereniging.
B de gemeente.
C de makelaar.
6 Wijze van bewoning betekent
A verschillende manieren waarop je kunt wonen.
B verschillende soorten huizen.
C verschillende manieren van samenwonen.
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7 Bij datum opname vult u in:
A De dag waarop u de opname verstuurt.
B De dag dat u meter opneemt.
C De dag dat u de rekening krijgt.
8 Een stop kan doorslaan. Dit betekent dat:
A er geen stroom meer is.
B er een apparaat kapot is.
C er brand kan zijn in huis.

9 Waar kan Natascha huurtoeslag aanvragen?
A Gemeente.
B Belastingdienst.
C Bank.
10 Natascha reageert op de woningadvertentie in de krant voor een
sociale huurwoning. Zij heeft een heel laag inkomen. Zij komt in
aanmerking voor huurtoeslag.
A Waar.
B Niet waar.
11 Op de meterstandenkaart van het energiebedrijf moet u de stand van
elektriciteit en gas opschrijven.
A Waar.
B Niet waar.
12 Familie de Boer heeft een piek/daltarief. Dit betekent dat zij op
sommige dagen en tijden minder betalen voor hun stroom.
A Waar.
B Niet waar.
13 Een opnamekenmerk is hetzelfde als de meterstand.
A Waar.
B Niet waar.
14 Wat gebeurt er als uw meterstanden erg verschillen van de schatting
van het energiebedrijf?
A Het energiebedrijf stuurt een nieuwe rekening.
B Het energiebedrijf kan daar niks aan doen.
C Het energiebedrijf doet een nieuwe schatting.
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15 Wat is een glasbak?
A Lege flessen en potten.
B Een container voor lege flessen en potten.
C Een glazen bak.
16 Wat is een glasbak?
A Lege flessen en potten.
B Een container voor lege flessen en potten.
C Een glazen bak.
17 Meeverhuizende personen zijn personen
A die op het oude adres blijven wonen.
B die in het nieuwe adres komen wonen.
C die helpen verhuizen.
18 Aangifte doen van vestiging in een gemeente betekent
A Mondeling laten weten dat u in de gemeente komt wonen.
B Per e-mail laten weten dat u in de gemeente komt wonen.
C Schriftelijk laten weten dat u in de gemeente komt wonen.
19 Klein chemisch afval zoals lege batterijen moeten in de chemobox.
A Waar.
B Niet waar.
20 Uw kapotte stofzuiger kunt u gewoon in de container gooien.
A Waar.
B Niet waar.
21 Grof huishoudelijk afval is afval dat niet in de gewone container kan
en waarvoor u een afspraak moet maken met de
gemeentereinigingsdienst.
A Waar.
B Niet waar.
22 Wat hoort niet bij oud papier?
A Een oude krant.
B Een oude videoband.
C Een envelop.
23 “Net als bij het glas, wordt het papier ook gerecycled”. Wat betekent
dat?
A Glas en papier worden opgehaald.
B Glas en papier worden nog een keer gebruikt.
C Glas en papier worden apart verzameld.
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24 In sommige producten zitten gevaarlijke stoffen. Op de verpakking
vindt u belangrijke informatie over die gevaarlijke stoffen.
A Waar.
B Niet waar.
25 Op producten met gevaarlijke stoffen staat een speciaal tekeningetje:
een icoontje en woorden als waarschuwing en schadelijk..
A Waar.
B Niet waar.
26 ls er op het icoontje een vlam staat, betekent dat u er vuur mee moet
maken.
A Waar.
B Niet waar.
27 Gewone producten als schoonmaakmiddelen kunnen gevaarlijke
stoffen bevatten.
A Waar.
B Niet waar.
28 Kinderen met leerproblemen gaan naar het speciaal basisonderwijs.
A Waar.
B Niet waar.
29 Het VMBO duurt vier jaar.
A Waar.
B Niet waar.
30 Iedere student vanaf 18 jaar krijgt een basisbeurs.
A Waar.
B Niet waar.
31 Als uw ouders veel geld hebben, krijgt u een aanvullende beurs.
A Waar.
B Niet waar.
32 Studenten met studiefinanciering krijgen ook een ov-kaart.
A Waar.
B Niet waar.
33 Fatima heeft het VMBO gedaan en ze wil een opleiding doen tot
onderwijsassistent op het MBO. Kan dit?
A Waar.
B Niet waar.
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34 U moet uw nieuwe adres aan de gemeente binnen vijf dagen
doorgeven.
A Waar.
B Niet waar.
35 U verhuist binnen dezelfde gemeente. U hoeft uw nieuwe adres niet
door te geven aan de gemeente.
A Waar.
B Niet waar.
36 U wilt de gemeente informeren over uw nieuwe adres. U moet dan
altijd zelf naar het gemeentehuis toe gaan.
A Waar.
B Niet waar.
37 In een geboorteakte staat de naam en de geboortedatum van een
kind.
A Waar.
B Niet waar.
38 De vader doet aangifte van de geboorte van zijn kind. De vader moet
een handtekening zetten op de geboorteakte.
A Waar.
B Niet waar.
39 De moeder mag geen aangifte doen van de geboorte.
A Waar.
B Niet waar.
40 Petra en Nordin zijn getrouwd. Ze krijgen samen een kind. Nordin gaat
de geboorte aangeven bij de gemeente. Hij moet dan een bewijs van
geboorte meenemen.
A Waar
B Niet waar
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Informatie
Dit is de sleutel voor deze oefentoets. Bekijk de antwoorden. Hebt u een ander
antwoord bedenk dan waarom de antwoorden verschillen. Hebt u vragen? Bespreek
het met uw docent.
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