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Inleiding voor de cursist
Wat is TaalCompleet KNM?

Voor je ligt TaalCompleet KNM - Lesmethode Nederlands voor anderstaligen. Bij dit boek 
hoort een online leeromgeving die je vindt op www.taalsterk.nl. Met TaalCompleet KNM 
kun je je voorbereiden op het onderdeel KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij) 
van het Inburgeringsexamen. Naast dit boek kun je de boeken TaalCompleet A1, 
TaalCompleet A2, TaalCompleet Spreken A2 en TaalCompleet ONA gebruiken om je 
compleet voor te bereiden op het hele Inburgeringsexamen.

Het examen KNM

Het examen KNM maak je op de computer. Je ziet korte filmpjes. Over die filmpjes krijg je 
vragen. Je kunt steeds kiezen uit antwoord A, B of C. Het examen KNM heeft ongeveer 43 
vragen. Om te slagen, moet je 60% van de vragen goed hebben. Je krijgt 45 minuten om 
het examen te maken. 

TaalCompleet KNM

Voor het onderdeel KNM oefen je met alle thema’s waar vragen over worden gesteld 
op het Inburgeringsexamen. Iedere module begint met een filmpje en een aantal 
groepsopdrachten. Je hoeft deze opdrachten alleen te maken als je dat wilt. In elke 
paragraaf staat een samenvatting van het onderwerp. Je maakt na het lezen van de 
samenvatting een toets op de computer. Zo toets je je kennis over het onderwerp. Heb je 
de toets voldoende gemaakt? Dan weet je genoeg over dit onderwerp en kun je naar het 
volgende onderwerp. Heb je de toets niet voldoende gemaakt? Dan kun je op de computer 
leren over dit onderwerp en de opdrachten maken. Daarna kun je de toets nog een keer 
maken. 
De onderstreepte woorden in KNM staan in aparte woordenlijsten online. Deze 
woordenlijsten zijn in twaalf talen vertaald en staan onder het kopje ‘Vertaalde 
woordenlijsten’ in de online leeromgeving van KNM. 

Icoontjes

In het boek staan verschillende soorten opdrachten. Hieronder zie je wat de icoontjes 
betekenen.

 spreekopdracht   
filmpje

      schrijfopdracht                                             opdracht op de computer

Online

Online vind je heel veel opdrachten om te oefenen met de stof. Je vindt hier ook vertaalde 
woordenlijsten en het antwoordenboek. Op www.taalsterk.nl/help vind je een uitleg hoe je 
online met TaalCompleet kunt werken. De uitleg is in meerdere talen te lezen.

Ga naar www.taalsterk.nl en log daar in met je inloggegevens.
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Inleiding voor de docent
Voor je ligt TaalCompleet KNM - Lesmethode Nederlands voor anderstaligen. Met dit 
boek kun je je cursisten voorbereiden op het onderdeel KNM (Kennis van de Nederlandse 
Maatschappij) van het Inburgeringsexamen. Bij dit boek hoort een online leeromgeving die 
je vindt op www.taalsterk.nl.

In TaalCompleet KNM vind je van elk onderwerp een korte samenvatting in dit boek. Na het 
lezen van deze samenvatting, maakt de cursist een toets op de computer. Hij test of hij al 
genoeg weet over het onderwerp. Heeft de cursist een voldoende voor de toets gehaald, 
dan kan hij direct verder met het volgende onderwerp. Op die manier hoeft een cursist 
niet onnodig veel teksten te lezen en opdrachten te maken, maar bereidt hij zich op een 
efficiënte manier voor op het examen KNM. Je kunt een onderwerp ook eerst klassikaal 
behandelen door middel van de groepsopdrachten aan het begin van elke module. De 
modules van TaalCompleet KNM hebben geen opbouw in moeilijkheidsgraad en zijn dus 
in een willekeurige volgorde te maken. De onderstreepte woorden in TaalCompleet KNM 
staan in woordenlijsten die je kunt downloaden. Je vindt ze in de online leeromgeving 
in de desbetreffende module. De vertaalde woordenlijsten staan online onder het kopje 
‘Vertaalde woordenlijsten’.

Het niveau van het boek TaalCompleet KNM is A2. We adviseren daarom om met dit 
boek te starten als je cursist dit niveau heeft. Heeft je cursist dit niveau nog niet, dan 
kun je de boeken TaalCompleet A1, TaalCompleet A2, TaalCompleet Spreken A2 en 
TaalCompleet ONA gebruiken voor de gewenste niveauverhoging. Tevens zijn deze boeken 
uitermate geschikt om je cursisten voor te bereiden op het complete Inburgeringsexamen, 
omdat alle vier de vaardigheden worden geoefend, evenals grammatica en studie- en 
examenvaardigheden. 

TaalCompleet is gericht op de laag- tot middenopgeleide leerder, die baat heeft bij 
leerstrategieën, die een duidelijk en concreet doel voor ogen heeft, en die door afwisseling 
en frisse onderwerpen gemotiveerd blijft.
De methode is geschikt voor leren in lesverband, in kleine groepjes of individueel. De grote 
hoeveelheid online opdrachten kunnen cursisten zelfstandig en thuis doen, doordat de 
computer directe feedback geeft. Verder is er een antwoordenboek beschikbaar waarmee 
cursisten zelfstandig opdrachten kunnen nakijken. 

Op www.taalsterk.nl zijn alle online opdrachten te vinden die bij het boek horen. Ook 
staan hier de woordenlijsten, die in verschillende steuntalen zijn vertaald. Verder zijn het 
antwoordenboek en een uitgebreide docentenhandleiding te downloaden. Als docent kun 
je bovendien je cursisten gemakkelijk volgen en de resultaten inzien. Op 
www.taalsterk.nl/help vind je een uitleg in meerdere talen waarin staat hoe cursisten 
online met TaalCompleet kunnen werken.

Ga naar www.taalsterk.nl en log daar in met je inloggegevens.
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Wat is KNM?
Het examen KNM

KNM betekent Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Op dit examen wordt 
getoetst hoeveel je over Nederland en de Nederlandse mensen weet. Je krijgt 
bijvoorbeeld vragen over verzekeringen en onderwijs in Nederland. Maar ook over de 
politiek en de geschiedenis van Nederland. In totaal zijn er acht verschillende thema’s 
waar je vragen over krijgt.

Het examen KNM maak je op de computer. Links op het scherm zie je korte filmpjes. 
Over die filmpjes krijg je vragen. De vraag staat steeds rechtsboven op het scherm. 
Daaronder staan drie antwoorden. Je kunt maar één antwoord kiezen: A, B of C. Je 
klikt met je muis op het goede antwoord. Als je een filmpje niet goed hebt begrepen, 
kun je het filmpje nog een keer bekijken. Klik dan op 4. Als je de vraag of de 
antwoorden nog een keer wilt horen, klik dan op X. 

Bij het ene filmpje horen meer vragen dan bij het andere. Het examen heeft ongeveer 
43 vragen. Je krijgt 45 minuten om het examen te doen. Boven in de balk zie je de 
nummers van de vragen. De grijze nummers moet je nog maken. Als je de vraag hebt 
beantwoord, wordt het nummer oranje. Heb je een vraag beantwoord? Klik dan op 
‘Volgende’. Wil je terug naar de vorige vraag? Klik dan op ‘Vorige’. Je kunt ook op het 
nummer boven in de balk klikken.

Zo ziet het scherm op het examen eruit:
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Score

Als je 60% van de vragen goed hebt beantwoord, ben je geslaagd.

Filmpje

Ga naar www.taalsterk.nl en klik op ‘Film examen KNM’ om te zien hoe het examen 
KNM eruitziet. 

Op www.inburgeren.nl kun je voorbeeldvragen bekijken. Ook kun je je op  
www.inburgeren.nl aanmelden voor het examen KNM.  

TaalCompleet KNM

Je weet nu wat je op het examen moet doen en hoe het examen eruitziet. Met dit 
boek en de website www.taalsterk.nl leer je over de acht thema’s. 
In het boek lees je de belangrijkste dingen. Op de computer kun je over ieder 
onderwerp een toets maken. Je ziet dan of je genoeg weet. Haal je een voldoende? 
Dan kun je doorgaan met het volgende onderwerp. Haal je geen voldoende? Dan kun 
je op de website alles leren over het onderwerp. Je kunt ook opdrachten maken om te 
oefenen. Als je klaar bent, kun je de toets opnieuw maken. 
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Groepsopdrachten 
Wil je groepsopdrachten doen? Lees dan de vragen. Denk na over je antwoord. Bespreek je 
antwoorden in de groep. Je mag de groepsopdrachten ook overslaan. 

Bekijk de film.                                                                                                          

Ga naar www.taalsterk.nl en bekijk de startfilm van module 1. Bespreek daarna de vragen. 

1. Over welke onderwerpen gaat de film?
2. Wat is in Nederland anders dan in jouw land?
3. Wat wist je al? Wat wist je nog niet?
4. Welke persoon in de film heeft dezelfde mening als jij? Waarom?
 
Opdracht bij 1.1 Werk zoeken                                                                          
1. Heb jij werk? Zo ja: hoe kom je aan dit werk? Zo nee: hoe zou je werk kunnen zoeken?
2. Wat vind jij de beste manier om werk te zoeken? Vertel ook waarom. Denk aan: 

•   advertenties zoeken op internet;
•   advertenties zoeken in de krant; 
•   je inschrijven bij een uitzendbureau; 
•   aan familie en vrienden vragen of zij werk voor je weten.

3. Mensen zonder werk krijgen hier vaak een uitkering, zodat ze geld hebben om van te 
      leven. Wat vind je hiervan?
4. Vind je het belangrijk om een opleiding te doen? Waarom?
5. Heb jij een diploma? Is dat een Nederlands of een buitenlands diploma?

Opdracht bij 1.2 Aan het werk                                                                         
1. Ben je weleens ziek geweest, terwijl je moest werken? Wat heb je toen gedaan?
2. In Nederland hebben werknemers veel rechten. Ze krijgen bijvoorbeeld een goed salaris 
      en vakantiedagen. Wat vind je daarvan? Hebben mensen in het land waar jij vandaan   
      komt dezelfde rechten?
3. Een deel van je salaris is voor de overheid. Van dat geld worden scholen, wegen en  
      ziekenhuizen gebouwd. Wat vind je daarvan? Waarom? 
4. Als je ongeveer 65 bent, mag je stoppen met werken. Je krijgt dan geld van de overheid  
      om van te leven. Wanneer mogen mensen in jouw land stoppen met werken? Hoe 
      komen ze dan aan geld om van te leven?

Opdracht bij 1.3 Discriminatie op het werk                                                 
1. Heb jij goed contact met je collega’s? Praten jullie bijvoorbeeld weleens over wat je in 
      het weekend hebt gedaan? Vind je goed contact met je collega’s belangrijk?
2. Ben jij weleens gediscrimineerd? Of ken je iemand die is gediscrimineerd? Wat 
      gebeurde er toen?
3. Wat zou je doen als jij gediscrimineerd wordt? En wat zou je doen als je ziet dat iemand 
      anders wordt gediscrimineerd?
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Opdracht bij 1.4 Zelfstandig ondernemen                                                   
1. Heb jij een eigen bedrijf? Of heb je vroeger een eigen bedrijf gehad?
2. Wat zijn de voordelen van een eigen bedrijf? En wat zijn de nadelen?
3. Als je een eigen bedrijf wilt starten, heb je soms veel geld nodig. Hoe kun je aan geld 
      komen, denk je?
4. Niet iedereen mag zomaar een bedrijf starten. Als je bijvoorbeeld slager wilt worden, 
      moet je eerst diploma’s hebben. Wat vind je daarvan? Waarom?
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1.1 Werk zoeken **
• Heb je geen werk? Schrijf je meteen in bij het 

UWV WERKbedrijf. Het UWV WERKbedrijf helpt je 
bij het zoeken naar een baan. Je kunt er ook een 
uitkering aanvragen.

• Uitkeringen worden uitbetaald door het UWV.
• Je kunt op verschillende manieren werk zoeken. 

Je kunt naar het UWV WERKbedrijf of een 
uitzendbureau gaan. Je kunt advertenties zoeken 
in kranten en op internet. Je kunt familie en 
vrienden vragen of zij vacatures weten. En je kunt 
een open sollicitatie sturen.

• Je kans op een baan hangt af van je opleiding, je 
ervaring, je beschikbaarheid, je motivatie en je 
woonplaats.

• Als je een buitenlands diploma hebt, kun je een IDW aanvragen. Of een EVC-
bewijs.

• Wil je een opleiding volgen? Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt 
informatie over opleidingen zoeken in folders. Of op het internet. Of naar open 
dagen gaan.

• Ook kun je cursussen volgen, bijvoorbeeld een taalcursus of een sollicitatiecursus. 
Bij het UWV WERKbedrijf kun je daar informatie over krijgen.

1 Wat betekenen de woorden?  
Wat betekenen de onderstreepte woorden in de tekst? Schrijf de betekenis op in de 
woordenlijst.    

Maak de toets.** 
Hoeveel weet je al over ‘Werk zoeken’? Ga naar www.taalsterk.nl en maak toets 1.1 op de 
computer. 

C Voldoende? Ga door naar 1.2 ‘Aan het werk’ op bladzijde 13.

D Geen voldoende? Ga naar www.taalsterk.nl. Lees de teksten en maak alle 
opdrachten van 1.1. Maak daarna toets 1.1 nog een keer.


