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Oefentoets 1    - Leesvaardigheid A1 

 
Dit is een oefentoets “Leesvaardigheid A1” voor het Basisexamen Inburgering. 
Bij het echte examen is de toets Leesvaardigheid digitaal – je maakt de toets op de computer. 
Bij het echte examen is ook een gedeelte ‘woord/klankherkenning’.  
Dat deel meet of je analfabeet bent.  
Deze oefentoets van Ad Appel meet jouw “Leesvaardigheid A1”. 
 
Deze leestoets moet je eerst printen. Daarna kun je beginnen! Je maakt hem dus op papier. 
 
Deze oefentoets heeft 6 teksten en 12 vragen. 
Deze leesteksten, vragen en antwoorden lijken op het echte examen. 
De leesteksten zijn net zo moeilijk als de teksten van het echte examen. 
Het formaat lijkt op het echte examen. Aan de linkerkant zie je een tekst. Aan de rechterkant zie je voor elke tekst twee vragen.  
Elke vraag is multiple choice. Je moet kiezen uit drie of vier antwoorden. Je mag geen woordenboek gebruiken. 
Je moet 9 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 12 minuten. 
Controleer na 12 minuten jouw antwoorden met behulp van de sleutel. Succes! 
 
Wil je meer oefentoetsen maken?  
Zoek je goed oefenmateriaal?    
www.adappel.nl/lesmateriaal  & www.leestoets.nl  
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Teksten Vragen 

 
Tekst 1 

 
 
Het is tien uur in de avond. Kees zit in zijn huis op de bank. Hij kijkt 
naar de televisie. Het programma is saai en hij valt in slaap. Dan hoort 
Kees zijn naam. Hij doet langzaam zijn ogen open. Hij ziet dat zijn 
vrouw de televisie uitdoet. Hij krijgt een zoen van haar. De vrouw van 
Kees zegt: “Kom mee naar bed lieverd, want slapen doe je in de 
slaapkamer en niet op de bank bij de televisie.” 
 

 
1) Wie doet de televisie uit? 

a.    Kees. 
b.    De vrouw. 
c.    Het programma. 
 
2) Waar gaan Kees en zijn vrouw slapen? 

a.     In de slaapkamer. 
b.     Op de bank. 
c.      In de avond.  

 
Tekst 2 

 
Maria is ongeveer zeventig jaar. Zij heeft geen kinderen. Ze is niet 
getrouwd. Zij woont in haar kleine huis samen met twee varkens. Het 
huis heeft een klein tuintje. Soms zijn de varkens in de tuin, maar heel 
vaak zijn ze binnen. ’s Nachts slapen ze in de woonkamer op de bank. 
Maria en de twee varkens zijn samen heel gelukkig. Maar de buren van 
Maria zijn niet zo blij met de varkens. Zij vinden dat de varkens vies 
zijn. 
 

 
3) Hoe oud is Maria ongeveer? 

a.     70 jaar. 
b.     17 jaar. 
c.       2 jaar. 
d.      77 jaar. 
 
4) Waar slapen de varkens? 

a.     In de tuin. 
b.     In de woonkamer. 
c.     De buren. 
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Tekst 3 
 

In het gras lopen drieëntwintig mannen. Zij spelen met een bal. Elf personen 
dragen blauwe kleren. Elf andere mensen hebben oranje kleren aan. Eén 
man loopt in een zwart T-shirt en in een korte zwarte broek. Deze man heeft 
een fluitje in zijn hand. Soms blaast hij op zijn fluit. Dan stopt iedereen met 
het spel. Maar daarna gaan de drieëntwintig mannen weer spelen met de 
bal. Veel mensen kijken naar het spel. Dit spel heet voetbal.  
 
 

 
5) Hoeveel mannen lopen in blauwe kleren? 

a.    23 
b.    11 
c.     1 
 
6) Wat is de naam van dit spel? 

a.     Oranje 
b.     Zwart 
c.      Blauw 
d.     Voetbal 

 
Tekst 4 

 
Een muis is een heel klein dier. In bijna ieder huis loopt soms een muis. Een 
muis zoekt altijd iets om te eten. Kaas of brood is heel lekker voor een muis. 
En in elk huis is brood of kaas. Wie is er bang voor een muis? De kat is niet 
bang voor een muis. De muis en de kat lopen allebei snel door het huis. De 
kat wil de muis graag vangen en opeten. Maar vaak is de muis sneller dan de 
kat. 

 

 
7) Wie is vaak sneller? 

a.     Kat 
b.     Muis 
c.     Kaas 
 
8) Wat wil de kat met de muis doen? 

a.     Opeten 
b.     Bang 
c.     Snel 
d.     Lekker 
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Tekst 5 
 
Ik heb veel pijn in mijn voet. Dus ik ga naar de dokter. De dokter zegt: 
“Goedemorgen. Wat is het probleem?”  Ik zeg: “Dokter, ik heb pijn.” De 
dokter vraagt: “Waar heeft u pijn?” Dan zeg ik dat ik pijn in mijn linkervoet 
heb. De dokter zegt: “Doe uw linkerschoen en linkersok uit.” Ik doe mijn 
linkerschoen en mijn linkersok uit. De dokter kijkt naar mijn voet. Hij pakt 
mijn voet en ik schreeuw. De dokter stuurt mij naar het ziekenhuis. 

 

 
9) Waar heb ik pijn? 

a.   Bij de dokter 
b.   In mijn linkerschoen 
c.   In mijn linkersok 
d.   In mijn linkervoet 
 
10) Wat doe ik, als de dokter mijn voet pakt? 

a.     Ik kijk 
b.     Ik schreeuw 
c.     Ik zeg 

 
Tekst 6 

 

De postbode brengt de post bij jou aan huis. Vaak heeft de postbode brieven 
of kaarten. Soms heeft de postbode een pakketje. De postbode loopt veel 
buiten. Hij loopt van huis naar huis. Op een brief of op een pakje staat een 
adres. De postbode leest het adres. Hij ziet misschien jouw naam en jouw 
adres. Dan geeft hij de post aan jou. De postbode maakt veel mensen blij, 
want post krijgen is bijna altijd leuk! 

 

 
11) Waar loopt de postbode? 

a.     Brieven 
b.     Kaarten 
c.     Buiten 
 
12) Hoe reageren mensen op de post en op de postbode? 

a.     Blij 
b.     Misschien 
c.     Vaak 
d.     Altijd 
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Sleutel bij Oefentoets 1  vraag antwoord Sleutel bij Oefentoets 1 vraag antwoord  

Tel de goede antwoorden. 

Heb je 9 of meer antwoorden goed? 

 

 

Gefeliciteerd – je bent geslaagd! 

 

Tekst 1 

 

 

1 B Tekst 4 7 B 

2 A 8 A 

Tekst 2 

 

 

3 A Tekst 5 9 D 

4 B 10 B 

Tekst 3 5 B Tekst 6 11 C 

6 D 12 A 

 


