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Voorwoord

Dit is het derde deel in de Op-wegreeks. Eerder verschenen de
delen Op weg, ter voorbereiding op de Taaltoets van het inburgeringsexamen in het buitenland, en Onderweg, ter voorbereiding
op het inburgeringsexamen in Nederland. In dit boek worden alle
onderwerpen uit de Eindtermen Kennis van de Nederlandse
Samenleving (KNS) behandeld. De lessen zijn steeds op dezelfde
manier opgebouwd: veel beeld, korte en eenvoudige teksten, en
oefenvragen. Dankzij deze opbouw en het gebruikte taalniveau
kunnen laagopgeleiden ook met Wegwijzer werken en de kennis
verwerven die nodig is voor dit examenonderdeel. De lessen zijn
oplopend in moeilijkheidsgraad. Het eindniveau ligt op A2 van het
CEF.

Het examen KNS wordt afgenomen met hulp van een computer.
De kandidaat leest en hoort een kort verhaaltje. Daarna krijgt hij
drie multiplechoicevragen. De vragen zijn gebaseerd op de belevenissen van een familie: Ali, Zara en hun drie kinderen. Twee
van de kinderen, Hannah en Mo, zijn getrouwd terwijl de jongste,
Emma van elf jaar, nog op school zit. Er zijn ook drie kleinkinderen en Amel, een schoondochter, is zwanger.
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Een voorbeeld van een opdracht:
Mo heeft een nieuwe auto gekocht.
Hij rijdt 140 km per uur.
Hij krijgt een boete.

De vraag is:
Hoe moet hij die betalen?

Er worden drie mogelijkheden gegeven:
a. op het gemeentehuis
b. op het politiebureau
c. met een acceptgiro

Omdat laagopgeleiden vaak moeite hebben met zulke multiplechoicevragen heb ik bij elke les vijf opdrachten op deze manier
gepresenteerd.
Examenkandidaten moeten wel enige kennis van een computer
hebben. Dat hoeft echter niet meer te zijn dan een aantal basisvaardigheden zoals het aanklikken van een antwoord en het scrollen naar een volgende vraag.
Na de twintig lessen zijn er nog 65 extra multiplechoice examenoefeningen toegevoegd. In totaal zijn er 160 examenoefeningen
die met elkaar alle KNS-onderwerpen behandelen. Dit moet voldoende zijn om te kunnen slagen voor het examen.

Jenny van der Toorn-Schutte
februari 2009
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Les 1
Dit is Nederland
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een Hollands
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de Euromast in
Rotterdam

Eindhoven

Nederland is een klein land.
Marokko is 11 keer zo groot.
Turkije is 19 keer zo groot.
China is 282 keer zo groot.
Nederland betekent: laag land.
Nederland is verdeeld in 12 stukken.
Die stukken noemen we provincies.
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Zoek op de landkaart de namen van de provincies op.
Zoek ook de hoofdstad van de provincie op.
Kijk goed!
Daar staat op de kaart een streep onder.
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Utrecht
Noord-Brabant
Zeeland
Limburg

Groningen
Leeuwarden
Assen
Zwolle
Arnhem
Lelystad
Haarlem
Den Haag
Utrecht
’s-Hertogenbosch
Middelburg
Maastricht

De hoofdstad van Nederland is Amsterdam.
De regeringsstad van Nederland is Den Haag.
In die stad woont koningin Beatrix.
De ministers vergaderen ook in Den Haag.
Andere belangrijke steden zijn Rotterdam en Eindhoven.
Rotterdam heeft een grote haven.
In Eindhoven staat de fabriek van Philips.
Daar maken ze televisies, radio’s en apparaten voor
ziekenhuizen.

Wegwijzer Les 1

11

Oefeningen
1 Wat is de hoofdstad van Nederland?
a Den Haag
b Rotterdam
c Amsterdam

2 In welke stad vergadert de regering?
a Den Haag
b Rotterdam
c Amsterdam

3 In welke provincie ligt Amsterdam?
a Noord-Holland
b Zuid-Holland
c Noord-Brabant

4 In welke provincie ligt Den Haag?
a Noord-Holland
b Zuid-Holland
c Noord-Brabant

5 Hoe heet de elektronicafabriek in Eindhoven?
a Lampen
b Philips
c Enschede
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Les 2
Reizen in Nederland

het station

de Zeelandbrug

het busstation

de Deltawerken

de waterbus

de Afsluitdijk
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de dijk LelystadEnkhuizen

de file

In Nederland duurt een reis nooit lang.
Van Den Haag naar de Duitse grens is het ongeveer 200
kilometer.
Van Groningen naar de Belgische grens is het ongeveer
300 kilometer.
Zeeland is de provincie met het meeste water.
Vroeger kon je daar alleen met een boot reizen.
Nu zijn er lange bruggen zoals de Zeelandbrug.
Je kunt ook met de auto over de Deltawerken.
Er zijn ook veel dijken in Nederland.
Dat is om het water tegen te houden.
De langste dijk is de Afsluitdijk.
Over de Afsluitdijk kun je alleen met de auto en de bus
reizen.
Er rijdt daar geen trein.
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De meeste treinen rijden in de Randstad.
Dat zijn de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht samen.
Daar is het ook erg druk op de wegen.
Er zijn vaak files.
Als je van Den Haag naar Enschede reist, ga je van het
westen naar het oosten.
Als je van Groningen naar Maastricht reist, ga je van het
noorden naar het zuiden.

Wegwijzer Les 2

15

Oefeningen
1 Welke provincie ligt in het centrum van Nederland?
a Utrecht
b Noord-Holland
c Zuid-Holland

2 Als je van Utrecht naar Leeuwarden reist, in welke

richting reis je dan?
a naar het noorden
b naar het westen
c naar het zuiden

3 Als je van Utrecht naar Leeuwarden reist, door welke

provincie kom je dan?
a Zeeland
b Flevoland
c Gelderland

4 Tussen welke twee provincies ligt de Afsluitdijk?
a tussen Noord-Holland en Groningen
b tussen Noord-Holland en Friesland
c tussen Noord-Holland en Drenthe

5 In welke provincie is bijna geen water?
a Zeeland
b Zuid-Holland
c Drenthe
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