Oefentoets 010| 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 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.
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