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Niveautoets 1 -  Ad Appel Taaltrainingen 

Deze toets meet het taalniveau van een volwassene die Nederlands spreekt/leert. Je moet 28 
zinnen aanvullen met het goede woord. Je hebt 9 minuten. Je mag geen telefoon/woordenboek 
gebruiken. De toets meet 1 leesvaardigheid, 2 kennis van woorden en 3 kennis van grammatica. 
 
1 
 

                                                                                                        maken 
Ik vind het examen hartstikke moeilijk. Ik kan het niet  ….  passen 
                                                                                                        zijn 

 
2 
 

                                                           water? 
Gooi jij even de flessen in de …    kraan? 
                                                           glasbak?       

 
3 
 

                                                                alstublieft 
In dit hele gebouw is roken niet ...   sigaretten 
                                                                toegestaan                                                                  

 
4 
 

                                                                                                                                  strand 
In dat vakantiedorp wonen niet veel mensen. Maar er zijn wel veel  …     hotels 
                                                                                                                                  klimaat 

 
5 
 

                                                                                                               blokkeren 
Mijn bankpasje is gestolen. Nu moet ik mijn bankrekening …   pinnen 
                                                                                                               betalen 

 
6 
 

                                                                                    kopen? 
Deze trui vind ik niet zo mooi. Mag ik hem …    wassen? 
                                                                                    ruilen? 

 
7 
 

                                                                                                                                          oud 
We zoeken een nieuw huis, maar we vinden de prijzen op dit moment te …   klein 
                                                                                                                                          hoog 

 
8 
 

                                                                                vissen 
In dat land wonen ongeveer vijf miljoen …     mensen 
                                                                                huizen 

 
9 
 

                                                                                      boeken 
Ik ga naar school. In mijn groep zitten twaalf ...  leerlingen 
                                                                                      klassen 

 
10 
 

                                                                                    brood 
De vrouw is niet lekker. Zij heeft pijn in haar … eten 
                                                                                    buik 

 
11 
 

                                                                                                                                   belasting 
De man heeft al twee jaar geen werk. Hij krijgt van de gemeente een …    uitkering 
                                                                                                                                    vakantie 

 
12 
 

                                                                                                                                       arts 
Mijn haar is te lang. Ik heb vanmiddag om vier uur een afspraak met de …   gemeente 
                                                                                                                                       kapper 

 
13 
 

                                                                                    papier 
De cursisten schrijven alle woorden in hun …    pen 
                                                                                    schrift 

 
14 
 

                                                                  boodschappen 
Het spijt me, mijn vrouw is niet ….     telefoon 
                                                                  aanwezig                                                                                                         
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15 
 

                                                                      water 
Je moet de kraan niet open laten …….   staan 
                                                                      nat 

 
16 
 

                                                         grond 
Er ligt een stuk papier op de …  schrijven 
                                                         lezen                                                          

 
17 
 

                                                                                                                       weekend 
Ik geef zaterdag een feest. Er komen wel vijftig mensen bij mij …..  cadeau 
                                                                                                                        thuis 

 
18 
 

                                                                       drinkt 
De baby huilt. Ik denk dat hij honger …  heeft 
                                                                       eet 

 
19 
 

                                                             iedereen 
Fruit is gezond. Dat weet toch …   lekker 
                                                             altijd 

 
20 
 

                                                                                          hangen 
Over een half uurtje kunnen we de aardbeien …     eten 
                                                                                           gooien                                                                              

 
21 
 

                                                                         moeilijk 
Niet alle oefeningen in dit boek zijn …      druk 
                                                                         vol 

 
22 
 

                                                                                                                    kop 
Volgende maand ga ik naar de specialist. Zij onderzoekt mijn  …   ogen 
                                                                                                                     schoen 

 
23 
 

                                                                                                     melk 
In sommige landen eten de mensen drie keer per dag … rijst 
                                                                                                     honger 

 
24 
 

                                                                    remmen                                                                                                                                                                                   
Tijdens het autorijden mag je niet …   sturen 
                                                                    bellen                                                                                                                                                                   

 
25 
 

                                                                                                 nek   
Ik lig in de stoel bij de tandarts. Zij controleert mijn …  tanden 
                                                                                                  lippen 

 
26 
 

                                                                                                                                                  keer 
Wij zijn nog nooit met het vliegtuig op reis geweest. Het is voor ons de eerste …   paspoort 
                                                                                                                                                 reisbureau 

 
27 
 

                                                                                                                          steen 
Jullie hebben een heel leuk huis. En jullie hebben ook erg mooie ….  meubels 
                                                                                                                          bril 

 
28 
 

                                                                                                                                         in 
In dat land is het in de winter heel koud. Alle mensen blijven dan meestal …  binnen 
                                                                                                                                          snel 
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Hier zie je goede antwoorden bij  niveautoets 1

  

1 maken 
2 glasbak 
3 toegestaan 
4 hotels 
5 blokkeren 
6 ruilen 
7 hoog 
8 mensen 
9 leerlingen 
10 buik 
11 uitkering 
12 kapper 
13 schrift 
14 aanwezig 

15 staan 
16 grond 
17 thuis 
18 heeft 
19 iedereen 
20 eten 
21 moeilijk 
22 ogen 
23 rijst 
24 bellen 
25 tanden 
26 keer 
27 meubels 
28 binnen 

0   -  15 goed - het 
taalniveau is onder A1 

16 – 25 goed - het 
taalniveau is tussen A1 
en A2 

26 – 28 goed - het 
taalniveau is A2 (of 
hoger) 

Deze toets meet het taalniveau van een volwassene die Nederlands spreekt/leert.  

De kandidaat moet 28 zinnen aanvullen met het goede woord.  

De kandidaat heeft 9 minuten om de toets te maken.  

De kandidaat mag geen telefoon/woordenboek gebruiken.  

De toets meet de volgende vaardigheden: 

1 leesvaardigheid 2 woordenschat 3 grammaticakennis 

Meer oefentoetsen maken? 

www.adappel.nl/lesmateriaal 

www.leestoets.nl  
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