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Voorwoord
Onderweg is een vervolg op het lesboek Op weg. Beide boeken bereiden voor op het Inburgeringsexamen in Nederland. Het eindniveau
van Onderweg ligt op A2 van het ERK.
Deze herziene editie van Onderweg is een voorbereiding op de
examenonderdelen:
•

Spreekvaardigheid (nieuwe versie)

•

Luistervaardigheid

•

Leesvaardigheid

•

Schrijfvaardigheid

Voorafgaand aan Les 1 is er een les om alle klanken van het Nederlands goed te kunnen oefenen. De lessen 1 tot en met 20 van Onderweg hebben de thema’s wonen, onderwijs, gezondheid, opvoeding
en werk en sluiten inhoudelijk aan bij wat u moet weten voor het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Met deze
lessen vergroot u uw woordenschat en oefent u met de vaardigheden
lezen, luisteren, spreken en schrijven.
U kunt deze lessen in het boek maken met behulp van de te downloaden audio. Daarnaast kunt u het materiaal ook digitaal doorwerken in het online oefenprogramma op www.opwegnaarnederland.nl.
(Voor in dit boek vindt u een code waarmee u bij het programma en
het extra materiaal kunt.) Zo oefent u gelijk voor de digitale afname
van de examenonderdelen. De antwoorden staan achter in het boek.
Na het doorwerken van de twintig lessen in dit boek kunt u met het
online oefenprogramma uw taalvaardigheid en examenvaardigheid
nog extra trainen. Er zijn dertig oefeningen voor schrijven, dertig oefeningen begrijpend lezen en dertig luister- en spreekoefeningen. Deze
oefeningen staan allemaal op de site zodat de voorbereiding het
meest lijkt op het maken van het daadwerkelijke examen dat digitaal
wordt afgenomen.
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Het extra oefenmateriaal voor het examenonderdeel Schrijfvaardigheid kunt u zowel online als op papier maken. De oefeningen zijn
eenvoudig te downloaden. Dit examen wordt nog wel op papier
afgenomen.
Om u voor te bereiden op het nieuwe examenonderdeel Oriëntatie op
de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) kunt u aan de slag met Werken
in Nederland. Voor KNM is er Wegwijzer en Kom verder beschikbaar.
Kijk voor meer informatie op www.nt2.nl.
Meer informatie over de examens zelf vindt u op www.inburgeren.nl.
Veel succes met de voorbereidingen voor het examen!

Jenny van der Toorn, maart 2012
Mariëlle van Rooij, januari 2015
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Les 1 Het huis
Luister, lees en leer

de huizen

de straat

het dak

de stoep

de flat

de bel
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het huisnummer

de voordeur

de tuin

de brievenbus
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Luister eerst en oefen dan in tweetallen
A Waar woont u?
B Ik woon in Amsterdam.
A Woont u in een flat?
B Ja, ik woon in een flat.
A Heeft u veel buren?
B Ja, er wonen veel mensen om ons heen.
A Wat is uw adres?
B Mijn adres is Lommerplein 3.
A Ik hoor de bel.
B Ik hoor niets.
A Ik ga even kijken.
B Wie is er?
A Dag mevrouw, hier is een pakje voor u.
B Dankuwel.
A Het kon niet in de brievenbus.
B Nee, het is te dik.
A Tot ziens.
B Ja, tot ziens.
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Schrijf het antwoord
1

Wat is hoger, een huis of een flat?
____________________________________________________________________________________________

2

Hoe noemt u de man die naast u woont?
____________________________________________________________________________________________

3

Hoe noemt u de vrouw die naast u woont?
____________________________________________________________________________________________

4

Wat zegt u om iemand te bedanken?
____________________________________________________________________________________________

5

Wat zegt u als u weggaat?
____________________________________________________________________________________________

6

Wat zegt u als u ’s morgens ergens binnenkomt?
____________________________________________________________________________________________

7

Hoe noem je de plaats waar je woont?
____________________________________________________________________________________________

8

Wie brengt de brieven rond?
____________________________________________________________________________________________

9

Waar doet de postbode de brieven in?
____________________________________________________________________________________________

10

Is een pakje groter of kleiner dan een brief?
____________________________________________________________________________________________
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Luister en lees
Hoog/laag
Kees hangt uit het raam.
Hij kijkt over heel de buurt.
Hij zwaait met zijn das.
Jelle ziet het.
Hij zwaait ook uit het raam
met zijn zakdoek.
Jelle is boos.
Ik woon zo laag, zegt Jelle,
veel te laag.
Kees woont fijn hoog.
die kan alles zien,
maar wij niet.
Kees is ook boos.
Hij zit voor het raam.
Heel hoog.
Ik woon zo hoog, zegt Kees.
Ik kan er niet uit,
het is net een kooi.
Kees en Jelle ruilen.
Maar hun moeder gaat niet mee.
Dat vinden Kees en Jelle niet fijn.
Ze gaan gauw weer naar hun eigen huis.
Naar Annie M.G Schmidt
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Geef antwoord
Wie woont in een flat?
		
a Jelle
		
b Kees
		
c allebei
1

Waarmee zwaait Kees?
		
a met zijn muts
		
b met zijn zakdoek
		
c met zijn das
2

Waarom vindt Kees wonen in een flat niet fijn?
		
a het is zo hoog
		
b het is zo klein
		
c het is net een kooi
3

Waarom wil Jelle ruilen?
		
a hij is jaloers
		
b hij kan niets zien
		
c zijn huis is te klein
4

Waarom gaan ze weer naar hun eigen huis?
		
a hun moeder gaat niet mee
		
b het moet van hun moeder
		
c dat vinden ze leuk
5
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