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Oefentoets 4   -  Leesvaardigheid Inburgeringsexamen A2 -  2018 - 2020 

 
 
Dit is een oefentoets “Leesvaardigheid A2” voor het Inburgeringsexamen.  
Bij het echte Inburgeringsexamen is de toets Leesvaardigheid A2 digitaal – u maakt de toets op de 
computer. 
Deze leestoets moet u eerst printen. Daarna kunt u beginnen! U maakt hem dus op papier. 
 
Deze oefentoets heeft 10 teksten en 25 vragen. 
Leesteksten, vragen en antwoorden lijken op het echte examen. 
Aan de linkerkant ziet u een tekst. Aan de rechterkant ziet u altijd twee of drie vragen.  
Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken. 
U moet 18 vragen goed beantwoorden. Dan hebt u een voldoende resultaat.  
 
Gebruik uw horloge. Bij deze leestoets moet u alle vragen beantwoorden binnen 65 minuten. 
Controleer na 65 minuten uw antwoorden met behulp van de sleutel. 
Succes! 

 
Studeer met ons STUDIEBOEK voor A2 – 

Ons boek is het beste boek! Met dit boek kunt u zelfstandig 
studeren en slagen voor het inburgeringsexamen. 

www.adappelshop.nl 
 

 
 

 
 

STUDEER MET DIT BOEK – koop het nu! 
www.adappelshop.nl   
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Tekst 1 
Marcela Ribera heeft een zoontje gekregen. Zij krijgt een brief van het 
consultatiebureau. 

 
Lees eerst de vraag. Lees daarna de tekst. 

 
Beste Marcela Ribera 
 
U komt op dinsdag 15 maart om 09.00 uur naar de kinderarts van het 
consultatiebureau om uw baby te laten wegen. Uw baby krijgt ook een prikje 
tegen kinderziektes.  
 
Dit moet u weten:  
Bent u verhinderd? Geef dit telefonisch door. Kom altijd op tijd op uw afspraak.  
Neem het groeiboekje van uw kind mee voor de arts.  
Geef uw kind niets te eten, voordat u van huis vertrekt.  
Het consultatiebureau is gevestigd in de Brede School, Cassandrastraat 19 in 
Utrecht. Meldt u bij de receptioniste. Wacht in de wachtkamer op uw beurt.  
De wachtkamer is rechts van de ingang. 
 
Tip: Krijgt uw kind een inenting? Soms krijgen baby's na een inenting last van 
koorts. Zorg dat u kinderparacetamol in huis hebt.  
 
Met vriendelijke groet 
Het consultatiebureau (030 – 456321232) 

 

 
1) Waarom gaat Marcela Ribera naar het consultatiebureau? 

a.    Haar kindje heeft koorts. 
b.    Haar zoontje is gegroeid. 
c.    De arts gaat het kindje wegen en een prik geven. 
d.    De arts gaat het kindje kinderparacetamol geven. 
 
 
2) Marcela Ribera moet op 15 maart met haar zoontje naar het 

consultatiebureau.  Wanneer moet zij daar zijn?  

a.    Op dinsdagmiddag. 
b.    Op dinsdagochtend. 
c.    Op dinsdagavond. 
 
 
3) Waarom moet Marcela Ribera kinderparacetamol in huis hebben? 

a.    Omdat het kind vaak huilt. 
b.    Omdat het kind misschien koorts krijgt na de prik. 
c.    Omdat het kind niet goed groeit. 
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Tekst 2 
Sander krijgt een e-mail van zijn vriend Boor.  
Zij gaan in de zomer samen op fietsvakantie. 

 
Lees eerst de vraag. Lees daarna de tekst. 

 
Aan: sanderbos@hotmail.nl 
Onderwerp: ons fietsproject 
 
Hoi Sander,  
 
Ik mail je maar even, want ik heb wat dingen geregeld voor onze vakantie 
over twee maanden. Lekker makkelijk toch? Je hoeft nergens aan te 
denken, alleen even deze mail lezen.  
We rijden op 14 augustus naar Maastricht met mijn auto. Ik heb een 
fietsdrager. We starten daar onze fietstocht. We gaan elke dag ongeveer 
140 kilometer fietsen en we slapen steeds in een Bed & Breakfast, alles is 
gereserveerd. Ik heb 7 adressen. Op de achtste dag komen we dan in de 
avond weer bij de auto. Duizend kilometer fietsen volgens de routeplanner! 
Dit moet je meenemen: 500 euro contant, een creditcard, een 
tandenborstel, zo weinig mogelijk kleding, een regenjack (in België regent 
het bijna altijd!), je telefoon. We fietsen met een klein rugzakje. Moet 
lukken! Ik heb er zin in.  
O ja, komende zondag fietsen we met de club. Rondje Utrecht. Kom je ook? 
 
Boor (uw vriend & reisbureau) 
 

 
4) Sander en Boor gaan samen fietsen. Wat is precies hun plan? 

a.    Zij gaan in de zomer 1000 kilometer fietsen. 
b.    Zij gaan op 14 augustus naar Maastricht fietsen. 
c.    Zij gaan bij Utrecht een fietstocht maken. 
d.    Zij gaan in de zomer twee maanden lang fietsen. 
 
 
 
  
 
 
5)   Wat hoeft Sander volgens zijn vriend Boor niet mee te nemen? 
 
a.     Geld. 
b.     Een tandenborstel. 
c.     Een regenjack. 
d.     Een grote rugzak. 
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Tekst 3 
Mohammed Ali ziet zijn buurman Henk. Zij praten over werk zoeken.  

 
Lees eerst de vraag. Lees daarna de tekst. 

 
Mohammed Ali is op zoek naar werk en hij wil zich inschrijven bij 
uitzendbureaus. Hij spreekt Engels en Arabisch maar hij kan geen werk krijgen. 
Hij vraagt aan zijn buurman Henk wat hij moet doen om zijn kans op werk te 
vergroten. 
 
Henk geeft adviezen om de kans op werk te vergroten:  
1. Ga een inburgeringscursus doen bij een goede school. 
2. Ga Nederlands leren bij een moskee of bij een buurthuis of in de bibliotheek. 
3. Kijk voor gratis cursussen op internet.  
4. Probeer met Nederlanders te praten. 
5. Kijk veel Nederlandse televisie en luister naar de radio. 
 
Zo ga je volgens Henk na een tijdje beter Nederlands spreken en begrijpen wat 
Nederlanders allemaal zeggen.  
Mohammed hoort van Henk dat de eerste oplossing misschien geld kost, maar 
de andere oplossingen kosten volgens Henk geen geld. 
 
Mohammed Ali vindt het fijn dat Henk ook Engels praat.  
Hij begrijpt alles wat Henk zegt.  

 
 

 
6)   Welke taal spreken Henk en Mohammed Ali met elkaar? 
 
a.    Arabisch. 
b.    Engels. 
c.    Nederlands.  
 
 
 
 
 
 
7)  Henk geeft vijf adviezen. Welke oplossing is misschien niet gratis? 
 
a.    Een inburgeringscursus bij een goede school. 
b.    Nederlands leren via internet. 
c.    Nederlandse programma’s kijken op de televisie. 
d.    Nederlands leren in de bibliotheek. 
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Tekst 4 
Mohamed Ali heeft werk gevonden bij de groentefabriek van Hak.  
Hij leest zijn werkinstructies. 

 
Lees eerst de vraag. Lees daarna de tekst. 

 
Werkinstructies 
 
1. Trek elke werkdag schone werkkleding aan en draag een hoofddeksel. 
2. Begin elke werkdag altijd met schone handschoenen. 
3. Trek elke werkdag schone rubberen werklaarzen aan. 
4. Rook nooit tijdens het werk. 
5. Werk altijd hygiënisch. Valt er groente op de grond? Gooi het direct weg! 
6. Staat de lopende band plotseling stil? Wacht op de monteur. Niet zelf 
repareren! 
7. Het telefoonnummer van de monteur op uw afdeling kunt u vinden naast de 
telefoon in de werkplaats. 
8. Neem na uw dienst altijd een douche en laat uw vuile werkkleding achter in 
het washok.  

 
 

 
8)   Mohamed Ali heeft nieuwe sportschoenen aan op zijn werk. Mag dat? 
 
a.    Nee, hij moet speciale werklaarzen aandoen. 
b.    Nee, hij moet andere schoenen aandoen. 
c.     Ja, zijn sportschoenen zijn nieuw en schoon. 
 
 
9)   Mohamed Ali ziet groente op de grond liggen. Wat doet hij met deze  
       groente? 
 
a.    Hij geeft de groente aan de monteur. 
b.    Hij gaat de groente wassen. 
c.    Hij pakt de groente op en hij gooit de groente weg. 
 
 
10)  Wat moet Mohamed Ali doen, als de lopende band stopt? 
 
a.    Hij moet de lopende band zo snel mogelijk repareren. 
b.    Hij moet direct gaan douchen. 
c.    Hij moet wachten op een monteur. 
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Tekst 5 
Ellen ziet deze folder van de bibliotheek van Rommeldam. 

 
Lees eerst de vraag. Lees daarna de tekst. 

 
De bieb is elke zondag open! 
                                          
Vanaf 4 april is de bibliotheek van Rommeldam iedere zondag open van 13.00 – 
17.00 uur.  
Elke zondagmiddag wordt er een bijzondere activiteit georganiseerd voor diverse 
leeftijden. De toegang is altijd gratis.  
  

Het activiteitenprogramma in april 
Zondag 4 april 
We vieren het 50-jarig bestaan van de bibliotheek. Er is een feestelijk programma 
voor jong en oud. 
Zondag 11 april 
De ervaren tekendocent, Eva Penseel, begeleidt beginners en gevorderden. 
Iedereen kan een eigen schilderij maken! 
Zondag 18 april 
We gaan wandelen met boswachter Franske Natureluurs. We kijken naar planten 
en dieren in het bos dichtbij de bibliotheek. De wandeling begint om 13.15 uur bij 
de voordeur van de bibliotheek. Om 14.15 uur komt iedereen terug bij de 
bibliotheek voor een lekker glas limonade of een kopje koffie. 
Zondag 25 april 
Leer hoe je zelf een spannend verhaal kunt schrijven. De schrijfster Myrte Gerrits 
geeft tips. Het beste verhaal wordt gepubliceerd op onze website. 
 
 

   
11)  Hoe lang bestaat de bibliotheek van Rommeldam al? 
 
a.    De bibliotheek is nieuw en gaat open op 4 april. 
b.    50 jaar. 
c.     1 jaar. 
 
 
12)  Wat kan Ellen doen in de bibliotheek op 18 april? 
 
a.    Zij kan dan tekenen, schrijven en wandelen. 
b.    Zij kan dan wandelen in het bos in de buurt van de bibliotheek. 
c.    Zij kan dan een spannend verhaal leren schrijven. 
d.    Zij kan dan een mooi schilderij maken met hulp van Eva Penseel. 
 
 
13)  Op welke zondagen is de bibliotheek geopend? 
 
a.    Dat is nog niet bekend. 
b.    Op de zondagen in de maand april. 
c.     Op alle zondagen vanaf 4 april. 
d.    Alleen op zondag 4 april. 
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Tekst 6 
Marjan werkt als vrijwilligster bij buurthuis ‘Het Trefpunt’. Zij krijgt elke 
vrijdag via de e-mail het rooster van de coördinator van het buurthuis. 

 
Lees eerst de vraag. Lees daarna de tekst. 

 
Aan: Marjan Verhallen 
Onderwerp: rooster komende week 
 
Beste Marjan 
 
Hier is je rooster van de komende week.  
Jij werkt volgens je contract altijd op maandag en op vrijdag bij ons 
buurthuis.  
Soms werk je in de ochtend, soms in de middag en soms in de avond.  
Controleer je even of het rooster voor de komende week klopt?  
Het is een normale, rustige week, volgens mij. 
Ik hoor het wel van je via de mail. Goed weekend! 
 
Maandagavond: Marjan Verhallen, biljartavond. 
Dinsdagochtend: Naima Daoury, koffie-uurtje. 
Dinsdagavond: Marjan Verhallen, biljartavond. 
Woensdagmiddag: Fatima Bakash, salsadansen. 
Donderdagmiddag: Fatima Bakash, salsadansen. 
Vrijdagmiddag: Marjan Verhallen, biljartmiddag. 
 
Groet, 
Simon van der Poel, coördinator ‘Het Trefpunt’. 

 
14)  Klopt het rooster van Marjan Verhallen? 
 
a.    Ja, het rooster klopt. Marjan moet op maandag en vrijdag werken. 
b.    Nee, het rooster klopt niet. Marjan hoeft volgens haar contract nooit  
        op dinsdag te werken. 
c.     Ja, het rooster klopt. Marjan moet op maandag, dinsdag en vrijdag  
       werken. 
  

 

15)  Waarom krijgt Marjan Verhallen in het weekend een nieuw rooster? 
 
a.    Het rooster voor de vrijwilligers is elke week anders. 
b.    Zij heeft een nieuw contract. 
c.    Het is de komende week erg druk in het buurthuis. 
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Tekst 7 
Ming Wen heeft een nagelstyling-bedrijf. Zij heeft nu een werkruimte in haar 
huis, maar zij wil een werkplaats in het centrum van de stad huren.  
Zij kijkt op de website van een makelaar. 

 
Lees eerst de vraag. Lees daarna de tekst. 

 
Haakstra Bedrijfsmakelaars 
 
Verhuur bedrijfsruimte/praktijk: € 300 per maand. 
Nette praktijk-/bedrijfsruimte: circa 42 m².  
Adres: Kerkstraat 21a.  
Referentiecode van dit object: 2111AN1 
De ruimte is voor diverse doeleinden geschikt en is in het centrum van de 
stad. 
 
Indeling van de ruimte: entree, hal, circa 8 m², werkruimte van circa 25 m². 
Huurprijs: € 300 per maand, exclusief BTW, exclusief bijkomende kosten 
(o.a. gas, water, internet en elektra). 
Huurtermijn: 3 jaar. 
Borg: € 1500. 
Aanvaarding: u kunt de ruimte op korte termijn huren. 
 
Wilt u deze mooie bedrijfsruimte bekijken?  
Neemt u dan contact op met ons: 0180-5599332. 
Of stuurt u een e-mail naar haakstra@yahoo.nl.   
Vermeld in uw mail de referentiecode van dit object. 
 

 
16)  Hoeveel moet Ming Wen betalen voor deze bedrijfsruimte? 
 
a.    € 300 + 21% BTW + bijkomende kosten per maand. 
b.    € 1500 per jaar. 
c.    € 300 per maand + 21% BTW. 
 
 
 
 
17)  Ming Wen wil snel beginnen in haar nieuwe werkruimte. Kan dat? 
 
a.    Nee, zij moet drie jaar wachten. 
b.    Misschien – zij moet eerst praten met makelaar Haakstra. 
c.    Nee, zij moet drie maanden wachten. 
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Tekst 8 
Manuela gaat het inburgeringsexamen doen. Zij krijgt een brief van DUO. 

 
Lees eerst de vraag. Lees daarna de tekst. 

Aan: Manuela Zumbezi 
          Alexlaan 11 
          5456 BB  Tilburg 
 
Datum:              17 oktober  
Onderwerp:      inburgeringsexamen                                              
 
Geachte mevrouw Zumbezi, 
 
U bent aangemeld voor het inburgeringsexamen. Hieronder ziet u wanneer u het 
examen moet doen. Er staat ook waar u moet zijn. U moet 30 minuten voor 
aanvang van het examen aanwezig zijn. Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te 
nemen.  
Dinsdag 29 oktober 
Kennis Nederlandse Maatschappij                            10.00 -  11.00 uur 
Spreekvaardigheid A2                                                  11.15  - 12.00 uur 
Schrijfvaardigheid A2                                                   13.00  - 14.00 uur 
Luistervaardigheid A2                                                  14.15  - 15.15 uur 
 
Het examenadres:     
DUO – examenbureau – eerste etage       
Dr. Anton Philipsplein 11 
5611 AP  Eindhoven 
 
DUO wenst u veel succes met uw examen!  

 
18)  Hoe laat moet Manuela aanwezig zijn bij het examenadres van DUO? 
 
a.    10.00 uur. 
b.    09.00 uur. 
c.     09.30 uur. 
 
19)  Welk examen gaat Manuela niet doen op 29 oktober? 
 
a.    Kennis Nederlandse Maatschappij. 
b.    Spreekvaardigheid A2. 
c.    Schrijfvaardigheid A2. 
d.    Leesvaardigheid A2. 

 
20)  Wat moet Manuela op 29 oktober meenemen naar het  
        examenadres? 
 
a.    Haar telefoon. 
b.    Haar identiteitsbewijs. 
c.    Diploma’s die zij heeft. 
d.    Deze brief. 
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Tekst 9  
Linda woont in een nieuwe flat op de dertigste verdieping.  
Zij krijgt een brief van de eigenaar Rotterdam Hoog.  

 
Lees eerst de vraag. Lees daarna de tekst. 

 

 
Geachte huurder  
U huurt een appartement in onze nieuwe flat ‘Lee Towers’.  
U leest hier wat u moet doen als de lift niet meer werkt. 
Neem dan bij alle liftstoringen altijd eerst en direct contact op met het bedrijf 
Elevator Service. U vindt het telefoonnummer op de sticker in de lift en naast 
de liftdeur in de gang.  
Staat u in de lift en kunt u de lift niet meer open maken? Neem dan ook 
contact op met de beheerder van ‘Lee Towers’ via nummer 010 - 810 10 10.  
In elke lift hangt een speciale telefoon voor noodgevallen.  
Moet u te lang wachten op hulp?  
Bel dan het nummer van de brandweer: 0900-9955. 
 
Rotterdam Hoog 
Eigenaar van ‘Lee Towers’ 

 

 
21)  Naar wie moet Linda bellen, als de lift kapot is? 
 
a.    Zij moet contact opnemen met Rotterdam Hoog. 
b.    Zij moet direct bellen met 0900-9955. 
c.    Zij moet contact opnemen met Elevator Service. 
 
 
22)  Waar kan Linda het telefoonnummer vinden van Elevator Service? 
 
a.     In en naast de lift hangen stickers met het telefoonnummer. 
b.     In de lift hangt een sticker met instructies. 
c.     In de lift hangt een speciale telefoon. 
 

 
23)  Wat moet Linda doen als zij de lift niet uit kan?  
 
a.     Zij belt dan naar Elevator Service. 
b.     Zij belt dan naar de beheerder. 
c.     Zij belt dan het nummer van de brandweer 0900 – 9955. 
d.     Zij belt dan Elevator Service en ze belt ook de beheerder. 
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Tekst 10 
Bastiaan krijgt een kaart met informatie in zijn brievenbus. Hij leest de kaart. 

 
Lees eerst de vraag. Lees daarna de tekst. 

 
Wat moet ik doen bij een ramp? 

           Bij brand: Ga naar buiten. Neem de kinderen mee. Neem ook 
gehandicapten mee. Doe de deur goed achter u dicht. Ga nooit terug het huis in. Is 
er rook, blijf dan laag bij de grond. 
 

           Bij een overstroming: Luister naar de radio. Doe elektriciteit 
uit. Pak belangrijke spullen in een tas. Ga naar de hoogste etage. 
 
 

          Bij uitval van gas, licht en water: Luister naar de radio. Gebruik 
een zaklantaarn en batterijen. Werkt de telefoon niet? Blijf thuis of, indien nodig, 
ga naar de politie of brandweer. 
 

 
24)  In welke situaties moet Bastiaan naar de radio luisteren? 
 
a.    Bij een overstroming of bij stroomstoring. 
b.    Bij brand in zijn huis. 
c.    Als zijn telefoon niet werkt. 
 
 
 
25)  Wat moet Bastiaan doen, als er brand is in zijn huis? 
 
a.    Hij moet naar de radio gaan luisteren. 
b.    Hij moet zo snel mogelijk het huis verlaten, zonder kinderen. 
c.    Hij moet naar buiten gaan en zijn familieleden meenemen. Hij moet de  
       deur achter zich dichtdoen. 
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Sleutel bij oefentoets 4 vraag antwoord Sleutel bij oefentoets 4 vraag antwoord Sleutel bij oefentoets 4 vraag antwoord 
Tekst 1 1 C Tekst 5 11 B  Tekst 9 21 C 

2 B 12 B 22 A 
3 B 13 C 23 D 

Tekst 2 4 A Tekst 6 14 B Tekst 10 24 A 
5 D 15 A 25 C 

Tekst 3 6 B Tekst 7 16 A  
Heb je 18 of meer antwoorden goed?  

Gefeliciteerd – je bent geslaagd! 

7 A 17 B 
Tekst 4 8 A Tekst 8 18 C 

9 C 19 D 
10 C 20 B 

 

   KOOP dit boek: www.adappelshop.nl 

Hoe groot is de kans dat u slaagt voor het echte examen? 
 
00-12 vragen goed. U heeft geen kans om te slagen voor het echte 
examen. 
13-17 vragen goed. U heeft weinig kans om te slagen voor het echte 
examen. 
18-22 vragen goed. U heeft kans om te slagen voor het echte examen. 
23-25 vragen goed. U heeft veel kans om te slagen voor het echte 
examen. 


