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.
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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
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3
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17
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B
A
A
A
A
B
C
B
A
C
A
C
C
A
C
A
B
C
A
B
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A
A
A
A
A
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