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Niveautoets 3 -  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 
 

                                                                                                     komen 
Mijn zoontje is ziek. Daarom kan ik niet op je feestje …   liggen 
                                                                                                     bellen 

 
2 
 

                                                                                                                  van 
Mijn zus eet heel vaak ijs. Maar ik houd daar helemaal niet …     koud 
                                                                                                                  in 

 
3 
 

                                                                                                                              persoon 
Ahmed leeft niet gezond, want hij rookt wel twintig sigaretten per …   ons 
                                                                                                                              dag 

 
4 
 

                                                              sneeuw 
In de winter eten we altijd veel …  aardappelen 
                                                              koud 

 
5 
 

                                                                                                             betalen 
Als je iets meeneemt uit de winkel, moet je natuurlijk wel …  rijden 
                                                                                                             pakken 

 
6 
 

                                                                 gaat? 
Weet jij hoe laat de les afgelopen … moet? 
                                                                 is? 

 
7 
 

                                                                                  gedronken 
Volgens mij hebt u een verkeerd nummer …   gedraaid 
                                                                                  gedaan 

 
8 
 

                                                                                             zetten? 
Wil jij morgenochtend even de vuilniszak buiten …   vies? 
                                                                                             dicht? 

 
9 
 

                                                                      thuis 
Het spijt me, maar ik kan alleen op …   maandag 
                                                                      werk 

 
10 
 

                                                                                    aandoen 
De lamp is kapot. Mijn vrouw zal hem snel ….   doen 
                                                                                    repareren 

 
11 
 

                                                                                                              verkeerd 
Op die weg rijden vier auto’s naast elkaar. De weg is heel …    breed 
                                                                                                              ver 

 
12 
 

                                                                                                                               geld 
Je kunt beter niet praten met die man. Straks krijg je nog ruzie met …   telefoon 
                                                                                                                               hem 

 
13 
 

                                                                             afspraak 
Bij de gemeente kun je alle informatie …    krijgen 
                                                                             spelen                 

 
14 
 

                                                                                                                         bellen 
Het toestel is in gesprek. Je moet morgen nog maar een keertje …   spreken 
                                                                                                                         hebben 
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15 
 

                                                                                                                            drinken 
Zij zitten lekker in het zonnetje op het terras een glas limonade te …  zitten 
                                                                                                                            wachten 

 
16 
 

                                                                                                                                      uit 
De vrouw gaat met de auto naar haar werk. Zij stapt in de auto en rijdt …   weg 
                                                                                                                                      op 

 
17 
 

                                                                                                                                       hebben 
Ik weet dat deze oefening moeilijk voor je is. Maar je moet het gewoon …   zoeken 
                                                                                                                                       proberen 

 
18 
 

                                                                                                                                                   uitdoen  
Jullie hebben de hele week hard gewerkt. In het weekend kunnen jullie lekker …   uitzenden 
                                                                                                                                                   uitrusten 

 
19 
 

                                                                                                                            kalender 
Je moet je jas niet op de stoel gooien!  Hang hem even op aan de …   kapstok  
                                                                                                                            pantoffel 

 
20 
 

                                                                                                                                                     huren 
Veel mensen hebben te weinig geld om een huis te kopen. Ze moeten een huis …   verhuizen 
                                                                                                                                                     pinnen 

 
21 
 

                                                                             lekker 
 Iedereen weet toch dat tomaten rood …    groente 
                                                                             zijn 

 
22 
 

                                                                                                                                                        bakker 
Veel mensen kopen alles bij de supermarkt, maar ik niet. Vlees haal ik altijd bij de …  automaat 
                                                                                                                                                        slager 

 
23 
 

                                                                                       nieuwe 
Mijn computer is kapot. Ik koop morgen een …   korting 
                                                                                       repareren 

 
24 
 

                                                                                                     sturen 
Je moet wel eerst even een postzegel op de envelop …   plakken 
                                                                                                     schrijven                                                                                   

 
25 
 

                                                                                       vroeg 
Je moet voorzichtig zijn, want dat mes is erg …    scherp 
                                                                                       smal 

 
26 
 

                                                                                                     telefoon 
Ik vind het stom, dat hij nooit contact heeft met zijn …   ouders 
                                                                                                     huis 

 
27 
 

                                                                                                           overdoen        
Je hebt geld van me geleend. Maar je moet het nu snel …    terugbetalen 
                                                                                                           verkopen 

 
28 
 

                                                                                                                                                     aan 
Betalen met een bankpasje is toch niet zo moeilijk! Je toetst gewoon je pincode …  in 
                                                                                                                                                     uit 
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Hier zie je goede antwoorden bij  niveautoets 3

  

1 komen 
2 van 
3 dag 
4 aardappelen 
5 betalen 
6 is 
7 gedraaid 
8 zetten 
9 maandag 
10 repareren 
11 breed 
12 hem 
13 krijgen 
14 bellen 

15 drinken 
16 weg 
17 proberen 
18 uitrusten 
19 kapstok 
20 huren 
21 zijn 
22 slager 
23 nieuwe 
24 plakken 
25 scherp 
26 ouders 
27 terugbetalen 
28 in 

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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