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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

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 B 21 A
2 A 22 A
3 A 23 A
4 B 24 A
5 B 25 A
6 B 26 C
7 A 27 C
8 B 28 A
9 C 29 B

10 B 30 B
11 A 31 B
12 A 32 A
13 A 33 A
14 A 34 C
15 B 35 C
16 A 36 B
17 A 37 B
18 A 38 A
19 A 39 C
20 B 40 C


