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www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor
docenten NT2.
Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen.
U kunt ook veel oefeningen downloaden en afdrukken.
U kunt ook materiaal bestellen.
Kijk op: www.nt2taalmenu.nl
nt2taalmenu wordt gemaakt door:
Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs.

Wat leer je?

Lezen
Oefening bij Nivor 1.2 lezen
Nivor 1.2 is een toets die je kan doen als je ongeveer de helft van het programma voor niveau 1
hebt gedaan. De toets heeft vier onderdelen: spreken, luisteren, schrijven en lezen. In deze les
ga je oefenen voor Nivor 1.2 lezen. Hier zijn een paar tips om de oefening goed te doen:
- Lees de teksten snel. Je hoeft echt niet alles te begrijpen om de vragen goed te
beantwoorden. Denk dus niet te lang na over moeilijke woorden. Vaak is het helemaal
niet belangrijk of je die woorden nu wel begrijpt of niet.
- Lees de vragen wél goed! Het is belangrijk dat je precies begrijpt wat de vraag is.
- Zoek het stukje in de tekst waar het antwoord staat. Lees dat stukje goed en kies het
goede antwoord.
- Als je het goede antwoord niet weet: kijk welke antwoorden fout zijn. Het goede antwoord is dan een van de andere antwoorden.

NT2taalmenu

Oefening bij Nivor 1.2 lezen

1 van 9

Lees onderstaande tekst en geef antwoord op vraag 1.

Meneer O. van Dam werkt in Utrecht. Hij rijdt iedere dag met de auto van zijn woonplaats
Overveen naar Utrecht. Hij komt nogal vaak te laat op zijn werk, omdat hij op het laatste stuk
vaak in de file staat.
Zijn broer, A. van Dam, is meestal op tijd op zijn werk. Hij woont en werkt in Overveen.
Gisteren was hij echter ook te laat op zijn werk. Dat kwam doordat de weg naar zijn werk voor
alle verkeer gesloten was.

1.

Waardoor kwam meneer A. van Dam te laat op zijn werk?
A De weg naar zijn werk was gesloten.
B Er was een file.

Hieronder staat een tekst over telefoonabonnementen. Lees onderstaande tekst
en geef antwoord op vraag 2.

Nieuwe abonnementen van PTT Telecom
Kiezen uit twee abonnementen.
Sinds 1 augustus 1997 kunt u kiezen uit twee abonnementen: een speciaal budget-abonnement en
het gewone basis-abonnement. Als u heel weinig belt, maar wel graag telefonisch bereikbaar wilt
zijn, kunt u het beste voor het budget-abonnement kiezen. Vul het bijgaande formulier in als u
dit abonnement wilt aanvragen.
U kunt natuurlijk ook voor het gewone basis-abonnement kiezen. Dit is hetzelfde abonnement als
u nu al heeft. U hoeft dan ook niets te doen. Uw abonnement blijft dan automatisch hetzelfde.

2

Wat staat er over het budget-abonnement?
A Als je een budget-abonnement wilt hebben, hoef je niets te doen.
B Als je een budget-abonnement wilt hebben, moet je een formulier
invullen.
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Lees onderstaande tekst en geef antwoord op vraag 3.

Marja drinkt erg veel cola. Ze drinkt de laatste tijd een nieuwe soort cola. Vroeger dronk ze altijd
normale cola. Maar haar huisarts zei dat dat slecht was voor haar hoofdpijn. Cola-light vindt ze
niet lekker. Daarom drinkt ze nu caffeïne-vrije cola.

3

Welke nieuwe soort cola drinkt Marja?
A cola-light
B caffeïne-vrije cola
C normale cola

Lees onderstaande tekst en geef antwoord op vraag 4.
Ahmed is geboren in Marokko. Toen hij 5 was, ging hij naar Nederland met zijn ouders. Hij is in
Nederland naar school gegaan en hij heeft in Nederland vele jaren gewerkt. Maar Ahmed wilde
terug naar zijn land: Marokko. Hij woont daar nu al weer bijna twee jaar. Vaak vindt hij het in
Marokko te warm. Maar vandaag is het heerlijk weer, want het is winter. De zon schijnt maar het
is niet te warm. Hij is met zijn gezin op het strand. Hij ziet zijn zoon spelen met een bal. Zijn
zoon gooit de bal naar zijn vader en Ahmed gooit de bal terug.

4

Wat is waar?
A Ahmed vindt de winter in Marokko lekker.
B Ahmed wil terug naar Nederland om te werken.
C Ahmed vindt het weer in Marokko lekker.
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Sacha en Peter gaan eten in een restaurant. Ze bestellen allebei een Cordon Bleu.
Peter drinkt twee biertjes: een Oud Bruin en een Bavaria. Sacha drinkt een glas
Grapefruitsap. Tenslotte nemen ze allebei een koffie.
Dit is hun kassabon.
Geef antwoord op de vragen 5 en 6.

5

Is de kassabon goed?
A Ja, de bon klopt precies.
B Nee, de bon is niet goed.

6.

Staat op de bon wanneer Sacha en Peter in het restaurant gingen eten?
A Ja, in oktober 1993.
B Ja, een week geleden.
C Nee, dat kun je op de bon niet zien.
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Lees onderstaande tekst en geef antwoord op de vragen 7 en 8

Werkloosheid in
rap tempo gedaald
naar 5,3 procent
Amsterdam, van onze verslaggeefster
De werkloosheid neemt in hoog tempo af. Sinds 1985
is de daling niet meer zo sterk geweest. In de maanden
augustus, september en oktober bedroeg de geregistreerde
werkloosheid 5,3 procent van de beroepsbevolking, tegen
6,6 procent een jaar eerder. Dit blijkt uit de jongste cijfers
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Opvallend is dat de werkloosheid onder alle leeftijdsgroepen afneemt. Gevolg is dat het leed van werkloosheid nu
gelijkmatiger over de generaties is verdeeld. Van de jongeren
tot 25 jaar is 6,1 procent werkloos. Van de 25-plussers zit
5,1 procent zonder werk. In 1994 zat maar liefst 11,1 procent
van de jongeren thuis, tegen 7,2 procent van de beroepsbevolking ouder dan 25 jaar.

7

Deze tekst komt uit...
A
B
C
D

8

een brief
een reclame
een krant
een kinderboek

Hoeveel procent van de jongeren tot 25 jaar is nu werkloos?
A 6,6 procent
B 6,1 procent
C 11,1 procent
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In onderstaande tabel staat wat mannen, vrouwen, jongens van 12 tot 18 jaar
en meisjes van 12 tot 18 jaar wel eens doen in hun vrije tijd.
Zoek in de tabel het antwoord op de vragen 9 en 10.
hoeveel procent doet het?
mannen

vrouwen

jongens
(12-18)

meisjes
(12-18)

Radio luisteren

89

90

95

93

Muziek luisteren

72

67

88

87

Muziek maken of zingen

36

32

29

35

Hobby's

32

60

64

65

Spelletjes doen

66

73

89

91

Naar de film gaan

33

32

54

52

Bezoek theater

38

43

16

16

Sporten

40

46

68

66

9

Hoeveel procent van de jongens van 12-18 jaar gaat wel eens naar de film?
A
B
C
D

10

33 procent
54 procent
52 procent
32 procent

Wie luisteren het meeste naar muziek?
A mannen
B vrouwen
C jongens (12-18 jaar)
D meisjes (12-18 jaar)
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Lees onderstaande tekst en geef antwoord op de vragen 11 en 12

Marco Bakker reed
vrouw dood onder
invloed van drank
AMSTERDAM, van onze verslaggever
De zanger Marco Bakker verkeerde onder invloed van
drank toen hij vorige week in de parkeergarage van de
Amsterdam Arena een 38-jarige vrouw doodreed. Uit berekeningen blijkt dat hij tussen de 1,1 en 1,8 promille alcohol in zijn bloed had. In het verkeer is een promillage van
0,5 strafbaar.
Bakker zegt in een interview in de Telegraaf dat hij op de
dag van het ongeval anderhalf glas wodka had genuttigd,
maar dat hij niet dronken was. Veilig Verkeer Nederland zegt
dat het bij Bakker geconstateerde promillage overeenkomt met 10 glazen drank.

11.

Deze tekst komt uit….
A
B
C
D

12.

een brief
een reclame voor wodka
een informatiefolder van de dokter
een krant

Wat is waar?
A
B
C
D
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Marco Bakker zegt dat hij nooit alcohol drinkt.
Marco Bakker zegt dat hij altijd veilig rijdt.
Marco Bakker zegt dat hij anderhalf glas wodka gedronken heeft.
Marco Bakker zegt dat hij 10 glazen drank gedronken heeft.
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Lees onderstaande tekst en geef antwoord op de vragen 13 en 14

Iedereen koopt graag bij Van der
Gragt!
** TIP **
GEKRUIDE
GEHAKTBALLEN
elke
4e gratis!

13.

Deze tekst komt uit….
A
B
C
D

14.

een informatiefolder van de bibliotheek
een reclame van de slager
een boek voor kinderen
een brief over een feest

Wat staat er over gehaktballen?
A als je er 4 koopt, is er 1 gratis
B als je er 4 koopt, betaal je er 1
C als je 4 gehaktballen koopt, zijn ze allemaal gratis
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Antwoorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

a
b
b
a
b
a
c
b
b
c
d
c
b
a
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