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

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


