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Oefentoets 4 – Leesvaardigheid A1 (vanaf mei 2023) 

 
Dit is oefentoets 4 “Leesvaardigheid A1” voor het Basisexamen Inburgering. 
Bij het echte examen is de toets Leesvaardigheid digitaal – je maakt de toets op de computer. 
 
Deze leestoets van Ad Appel Taaltrainingen moet je eerst printen.  
Daarna kun je beginnen! Je maakt hem op papier. 
 
Deze oefentoets heeft 9 teksten en 19 vragen. 
Deze leesteksten, vragen en antwoorden lijken op het echte examen. 
De leesteksten zijn net zo moeilijk als de teksten van het echte examen. 
Elke vraag is multiple choice. Je moet kiezen uit drie of vier antwoorden. Je mag geen woordenboek gebruiken. 
Je moet 14 vragen goed beantwoorden. Dan heb je een voldoende resultaat. Dat is ook bij het echte examen zo. 
 
Gebruik je horloge. Bij deze leestoets moet je alle vragen beantwoorden binnen 35 minuten. 
Controleer na 35 minuten jouw antwoorden met behulp van de sleutel. Succes! 
 
 
Wil je meer oefentoetsen maken? Zoek je goed oefenmateriaal?    
https://www.adappel.nl/oefenmateriaal 
www.leestoets.nl  
 
Zoek je een goede cursus voor het basisexamen inburgering? contact@adappel.nl 
Zoek je het beste studieboek voor het examen A1? Kijk in onze shop - https://www.adappel.nl/shop 
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Tekst 1 

 
 
In een museum kun je speciale dingen zien. Schilderijen bijvoorbeeld. 
Nederland heeft beroemde schilders. Iedereen kent Van Gogh en Rembrandt. 
Rembrandt leefde vierhonderd jaar geleden. Van Gogh leefde 150 jaar 
geleden. De schilders zijn nu dood. Maar hun schilderijen hangen in een 
museum. Mensen uit de hele wereld komen naar Amsterdam. Zij komen om 
te kijken naar de schilderijen van Van Gogh en van Rembrandt.  
 

 
1) Wat weet je van Rembrandt en Van Gogh? 

a.     Ze zijn dood.  
b.    Zij schilderen in een museum.  
c.     Zij komen naar Amsterdam.  
 
 
2) Hoeveel jaar geleden leefde Rembrandt? 

a.      400 jaar geleden.  
b.     150 jaar geleden.  
c.      In Amsterdam.  
 

 
Tekst 2 

 
Mijn vrouw houdt van winkelen. Ze gaat graag naar de stad. Ze gaat het liefst 
met haar zus. Zij kopen dan tassen, jassen, truien, shirts en broeken. En 
laarzen of schoenen. Heel mooi allemaal. En alles is altijd heel goedkoop. Zij 
zeggen altijd dat alles een aanbieding is. Dat is fijn. Een aanbieding is nooit 
duur. Ik ben heel blij met mijn vrouw. Ik zie haar graag in haar mooie kleren. 
En ik weet niet wat duur of goedkoop is.  

 
3) Met wie gaat mijn vrouw het liefst winkelen? 

a.      Met mij.  
b.     Haar zus.  
c.     Aanbieding.  
d.    In de stad.  
 
 
4) Waar gaat mijn vrouw graag naartoe? 

a.     Naar de stad.  
b.    Naar een aanbieding.  
c.     Naar mijn zus.  
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Tekst 3 

 
In mijn keuken ben ik zes dagen per week. Daar maak ik het eten klaar voor 
mijn vrouw en mijn zes kinderen. Iedereen gaat naar school. Mijn vrouw is 
lerares, dus zij werkt op school. En mijn kinderen moeten naar school, omdat 
zij kinderen zijn. Op zondag ben ik vrij. Dan lig ik in de woonkamer op de 
bank. Mijn lieve vrouw en mijn lieve kinderen werken dan in de keuken. Zij 
maken altijd iets lekkers voor mij en voor zichzelf.  
 

 
5) Waar werkt mijn vrouw? 

a.      In de keuken.  
b.     Op de bank.  
c.     Op school.  
 
 
6) Op welke dag ben ik vrij? 

a.      Zondag.  
b.     Zes dagen.  
c.      Zeven dagen.  
d.     Maandag.  
 

 
Tekst 4 

 
Karel heeft geen contant geld in zijn portemonnee. Hij wil pinnen. Hij zoekt 
op straat naar een geldautomaat. Hij hoeft niet lang te zoeken. Hij doet zijn 
bankpas in de automaat. Hij toetst zijn pincode. De automaat wil weten 
hoeveel euro’s Karel wil hebben. Karel wil honderd euro’s hebben uit de 
automaat. De automaat geeft eerst de bankpas terug. Daarna geeft de 
automaat ook honderd euro’s. Karel stopt de euro’s in zijn portemonnee. Nu 
heeft hij weer contant geld.  

 
7) Wat wil Karel hebben? 

a.      Geld.  
b.     Bankpas.  
c.      Portemonnee.  
 
 
8) Waar zoekt Karel naar, als hij op straat loopt? 

a.      Geld.  
b.     Pinautomaat.  
c.     Pincode.  
d.     Pinpas.  
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Tekst 5 

 
Sara zoekt een ander huis. Ze woont nu met haar vriend en met twee katten. 
Ze wonen in een oud huis in de grote stad. Het huis heeft twee kamers. Maar 
Sara is zwanger. Ze krijgt een kindje over zes maanden. Dan wil ze in een 
ander huis wonen. Ze wil een groter huis met drie of vier kamers. En ze wil 
een huis met een tuin. Sara zoekt in kranten en op internet, maar het is niet 
makkelijk. Huizen zijn duur.  

 
9) Wie wonen in het oude huis van Sara? 

a.     Sara, haar vriend en een kindje van zes maanden.  
b.    Sara, twee katten en een kindje van zes maanden.  
c.     Sara, haar vriend, een kindje van 2 maanden en twee katten.  
d.    Sara, twee katten en haar vriend.  
 
 
10)  Waar zoekt Sara een ander huis? 

a.       In de tuin.  
b.      In de krant en op internet.  
c.      In de grote stad.  
 

 
Tekst 6 

 

Ik heet Mariam en ik kom uit Iran. Ik woon nu nog niet in Nederland maar in 
Iran. Mijn man woont in Nederland. Ik wil graag bij hem wonen. Dan kunnen 
we ook samen kinderen krijgen. En wij kunnen in vrijheid leven. Voor 
vrouwen is het in Nederland beter dan in Iran. Dat is mijn mening. Ik moet 
eerst examen doen op de Nederlandse ambassade. Daarna krijg ik een 
visum. En dan ga ik snel naar mijn lieve man in het koude Nederland.  

 
11)  Wat krijgt Mariam na haar examen? 

a.      Kinderen.  
b.     Visum.  
c.      Vrijheid.  
 
 
12) Waar woont Mariam nu? 

a.     Nederland.  
b.    Iran.  
c.     Bij haar man.  
d.    Bij haar man en haar kinderen.  
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Tekst 7 
 
Jantje ziet een pak koekjes op tafel liggen. Het pak is open. Jantje kijkt goed 
naar het pak. Niet alle koekjes zitten in het pak. Een paar koekjes zijn al 
opgegeten. Dat heeft zijn vader natuurlijk gedaan. De vader van Jantje houdt 
heel veel van koekjes. Jantje wil ook een koekje eten. Hij neemt er één uit 
het pak en nog één, en nog één, en nog één, en nog één …   
Dan heeft hij genoeg gegeten. Jantje heeft nu buikpijn.  
 

 
13) Wie eet de meeste koekjes? 

a.      Jantje.  
b.     De vader van Jantje.  
c.      Buikpijn.  
 
 
14)  Waar liggen de koekjes? 

a.      Op tafel.  
b.     Heel veel koekjes.  
c.      Naar het pak.  
d.     Uit het pak.  

 
Tekst 8 

 

Ik kijk naar buiten en ik zie mensen. Ik ken ze niet. Wie zijn de mensen? Ze 
lopen bij het lege huis in mijn straat. Ze zijn met een heel grote auto. De auto 
gaat open en dan zie ik veel meubels. Alle meubels komen uit de auto en de 
mensen dragen de meubels naar binnen in het lege huis. Ik heb nieuwe 
buren. Morgen ga ik met hen kennismaken. Ik ga ze een bos bloemen 
brengen. Welkom in onze buurt!  

 
15) Wie zie ik lopen in mijn straat? 

a.     Een hele grote auto.  
b.    Nieuwe buren.  
c.     Veel meubels.  
d.    Een bos bloemen.  
 
16) Wat staat er in de grote auto? 

a.      Meubels.  
b.     Bloemen.  
c.      Een straat.  
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Tekst 9 

 
Elke ochtend moet ik om half acht de deur uit. Ik stap op mijn fiets en ik rijd 
naar het station. Ik fiets ongeveer vijftien minuten. Ik parkeer mijn fiets bij 
het station. Daar stap ik in de trein naar Amsterdam. In de trein zitten veel 
mensen. Vaak moet ik staan in de trein. De treinreis duurt een half uur. In 
Amsterdam stap ik uit en loop ik van het station naar mijn kantoor. Dat is tien 
minuten lopen. Zo reis ik elke dag vijfenvijftig minuten naar mijn werk.  

 
17) Hoe lang moet ik reizen van mijn huis naar mijn werk? 

a.     55 minuten  
b.     Een half uur.  
c.     15 minuten.  
 
18)  Waar ga ik naar toe op mijn fiets? 

a.      Naar mijn werk.  
b.     Naar Amsterdam.  
c.      Naar mijn kantoor.  
d.      Naar het station.  
 
19)  Hoe lang moet ik lopen naar mijn kantoor? 

a.     15 minuten. 
b.     55 minuten. 
c.     10 minuten. 
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Sleutel bij  

oefentoets 4 

Vraag Antwoord Sleutel bij  

oefentoets 4 

Vraag  Antwoord 

Tekst 1 1  

2 

A 

A 

Tekst 6 11 

12 

B 

B 

  Tekst 2 3 

4 

B 

A 

Tekst 7 13 

14 

A 

A 

Tekst 3 5 

6 

C 

A 

Tekst 8 15 

16 

B 

A 

Tekst 4 7 

8 

A 

B 

Tekst 9 17 

18 

19 

A 

D 

C 

Tekst 5 9 

10 

D 

B 

Heb je 14 vragen of meer vragen goed? 

Gefeliciteerd! Je bent geslaagd … 

 


