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INHOUDSOPGAVE
Vestibulum non facilisis neque. Knop in tekst facilisis maximus ex, et iaculis odio viverra eget. Vivamus

non ipsum sed sapien vestibulum ultricies at at nisl. Suspendisse sit amet mi nec elit commodo suscipit
ac sagittis turpis. Phasellus ut elit vitae turpis ultrices laoreet. Cras a ligula vitae lorem placerat cursus.
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KOP
SUBKOP
Om gebruik te kunnen maken van het NT2 Testcentrum hebt u een instellingslicentie nodig. Deze licentie
geeft uw instelling een jaar lang toegang tot het NT2 Testcentrum. Een licentie kost € 363,00 incl. BTW
per jaar. Wilt u een licentie voor het NT2 Testcentrum voor uw organisatie? Bestel de licentie online of
neem contact op met onze klantenservice. Wij maken een account voor u aan, zodat u direct met de NT2niveautoetsen aan de slag kunt. Lees de paragraaf ‘Opbouw NT2 Testcentrum’ voor een beschrijving van een
instellingsaccount.
SUBKOP
Om de NT2-niveautoetsen af te kunnen nemen, hebt u een tegoed aan credits nodig. Elke keer dat u een
toets voor een kandidaat klaarzet, wordt er een credit van uw tegoed afgehaald. Als u voor het eerst gebruik
maakt van het Testcentrum, of als uw credits op zijn, moet u nieuwe credits bestellen.
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VOORWOORD
KOP
In
deze handleiding worden de online programma’s Onderweg en KNM examentrainer uitgelegd. Met deze
SUBKOP
programma’s kun je op de computer oefenen voor het inburgeringsexamenonderdeel Kennis van de Nedertelst Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mi lorem, posuere ac sem et, eleifend
landse Maatschappij (KNM).
bibendum mauris. Vivamus eget blandit erat, eu tempus massa. Aliquam pulvinar consequat posuere.
Vivamus cursus mi congue ex finibus, eu sagittis nunc consequat. Class aptent taciti sociosqu ad litora
WAT
HEBper
JE NODIG?
torquent
conubia nostra, per inceptos himenaeos. Donec ligula nibh, volutpat at convallis eu, vehicula
eget nulla. Praesent pretium ex laoreet lectus egestas, sed rutrum justo varius.
• de handleiding NT2 SCHOOL Account aanmaken en cursus activeren
Ut ultrices ultricies mi, quis consectetur ipsum semper rutrum. Morbi aliquet interdum mi. Nunc finibus
turpis metus. Cras molestie purus justo, tincidunt porttitor libero pellentesque ut. Aenean sit amet nibh mi.
Cras varius leo dui, accumsan egestas nibh finibus suscipit. Nunc lorem ligula, egestas id suscipit sit amet,
•maximus
de code
omdolor.
de cursussen te activeren
non
KB…..
•
•
••

tekst inspring bullets
tekst inspring bullets
tekst
inspring bullets
een koptelefoon
met microfoon

tekst inspring In hac bold italic bolditalic. Etiam non ex sit amet mi rutrum semper quis at lectus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In
scelerisque elit ac bibendum consequat. Donec sagittis mattis mauris, ut tristique lacus fermentum at.
Integer mi diam, tincidunt et arcu nec, accumsan lacinia metus. Donec consectetur est eu ex dictum
ornare.AANMAKEN
Lorem ipsum
sit amet,
consectetur adipiscing elit.
ACCOUNT
ENdolor
CURSUS
ACTIVEREN
OmTekst
met de
online
cursussen
te oefenen
moet je
maken
in NT2
en een cursus
kleur
bold
tekst kleur
condimentum
id,een
z inaccount
lacus. Donec
luctus
estSCHOOL
at mi elementum,
sedactiveren.
gravida
Leesligula
de handleiding
NT2
SCHOOLmolestie
Account risus
aanmaken
en cursus
activeren.
Vraag hulpDonec
in de placerat
bibliotheek
als je
consectetur.
Curabitur
quis sem
elementum
pellentesque.
risus
nietipsum,
snapt wat
je
moet
doen.
quis luctus orci varius at. Sed vitae nibh ut ex luctus tristique nec ac arcu. Nulla pellentesque,
magna vitae finibus vehicula, ante est imperdiet nisl, eu bibendum risus nibh eu leo.
WAT MOET IK EERST DOEN?
1. Om je taal te oefenen ga je eerst oefenen met Onderweg. 

2. Daarna ga je oefenen voor het KNM examentraining.

Veel succes!
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ONDERWEG
Vestibulum non facilisis neque. Knop in tekst facilisis maximus ex, et iaculis odio viverra eget. Vivamus

non ipsum sed sapien vestibulum ultricies at at nisl. Suspendisse sit amet mi nec elit commodo suscipit
Met
het online
programma
je: ultrices laoreet. Cras a ligula vitae lorem placerat cursus.
ac sagittis
turpis.
PhasellusOnderweg
ut elit vitaeleer
turpis
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec vel urna tincidunt, ullamcorper quam
at,
posuere lectus.
Nederlands
op het niveau A2:
•
•
•
•

luisteren
lezen
spreken
schrijven

en de woorden die je moet weten voor het KNM examen

STAP 1: ONDERWEG STARTEN
Klik op

om Onderweg te openen.

KOP
SUBKOP
Om gebruik te kunnen maken van het NT2 Testcentrum hebt u een instellingslicentie nodig. Deze licentie
geeft uw instelling een jaar lang toegang tot het NT2 Testcentrum. Een licentie kost € 363,00 incl. BTW
Klik
op Start
per jaar.
Wilt u een licentie voor het NT2 Testcentrum voor uw organisatie? Bestel de licentie online of
neem contact op met onze klantenservice. Wij maken een account voor u aan, zodat u direct met de NT2niveautoetsen aan de slag kunt. Lees de paragraaf ‘Opbouw NT2 Testcentrum’ voor een beschrijving van een
instellingsaccount.
SUBKOP
Om de NT2-niveautoetsen af te kunnen nemen, hebt u een tegoed aan credits nodig. Elke keer dat u een
toets voor een kandidaat klaarzet, wordt er een credit van uw tegoed afgehaald. Als u voor het eerst gebruik
maakt van het Testcentrum, of als uw credits op zijn, moet u nieuwe credits bestellen.
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tekst tabel

tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel

2016
© Boom Uitgevers Amsterdam, 2017

tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel

4

tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel

tekst tabel

HANDLEIDING
STAP
KOP2: DE KLANKEN VAN HET NEDERLANDS
Je
ziet nu het programma Onderweg. In de linkerkolom zie je:
SUBKOP
• de klanken van het Nederlands
telst Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mi lorem, posuere ac sem et, eleifend
• 20 lessen
bibendum
mauris. Vivamus eget blandit erat, eu tempus massa. Aliquam pulvinar consequat posuere.
• Schrijfoefeningen
Vivamus
cursus
mi congue ex finibus, eu sagittis nunc consequat. Class aptent taciti sociosqu ad litora
• Leesoefeningen
•torquent
Luisterenconubia
spreekoefeningen
per
nostra, per inceptos himenaeos. Donec ligula nibh, volutpat at convallis eu, vehicula
eget nulla. Praesent pretium ex laoreet lectus egestas, sed rutrum justo varius.
Ut ultrices ultricies mi, quis consectetur ipsum semper rutrum. Morbi aliquet interdum mi. Nunc finibus
turpis metus. Cras molestie purus justo, tincidunt porttitor libero pellentesque ut. Aenean sit amet nibh mi.
Cras varius leo dui, accumsan egestas nibh finibus suscipit. Nunc lorem ligula, egestas id suscipit sit amet,
maximus non dolor.
•
•
•

tekst inspring bullets
tekst inspring bullets
tekst inspring bullets
tekst inspring In hac bold italic bolditalic. Etiam non ex sit amet mi rutrum semper quis at lectus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In
scelerisque elit ac bibendum consequat. Donec sagittis mattis mauris, ut tristique lacus fermentum at.
Integer mi diam, tincidunt et arcu nec, accumsan lacinia metus. Donec consectetur est eu ex dictum
ornare. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Tekst kleur bold tekst kleur condimentum id, z in lacus. Donec luctus est at mi elementum, sed gravida
ligula consectetur. Curabitur molestie risus quis sem elementum pellentesque. Donec placerat risus
ipsum, quis luctus orci varius at. Sed vitae nibh ut ex luctus tristique nec ac arcu. Nulla pellentesque,
magna vitae finibus vehicula, ante est imperdiet nisl, eu bibendum risus nibh eu leo.

Je begint met De klanken van het Nederlands. Je kunt hier luisteren naar alle klanken van de Nederlandse
taal.
Klik op
Klik op

om alle klanken te beluisteren.
om 1 klank te beluisteren.

Zeg de klanken hardop.
Als je klaar bent met het eerste tabblad, dan ga je naar het volgende tabblad:
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STAP
3: DE LESSEN
Vestibulum
non facilisis neque. Knop in tekst facilisis maximus ex, et iaculis odio viverra eget. Vivamus
non ipsum sed sapien vestibulum ultricies at at nisl. Suspendisse sit amet mi nec elit commodo suscipit
Er
20 lessen.
bij 1 ut
enelit
ga door
alle 20laoreet.
lessen hebt
ac zijn
sagittis
turpis.Begin
Phasellus
vitaetotdat
turpis je
ultrices
Cras agemaakt.
ligula vitae lorem placerat cursus.
Een
les
bij
Onderweg
bestaat
uit
vijf
stappen:
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec vel urna tincidunt, ullamcorper quam
1.
Luister, lees
en leer
at, posuere
lectus.
2. Luister en zeg na
3. Schrijf het antwoord
4. Luister en lees
5. Schrijven
Hieronder worden deze stappen uitgelegd.
1. Luister, lees en leer
In de eerste stap ga je luisteren naar de woorden. Je leest de woorden en je ziet een plaatje.
Klik eerst op deze knop:

. De knop wordt dan groen

het geluid stoppen? Klik dan nog een keer op de knop

. Je hoort nu alle woorden. Luister goed. Wil je
.

Je gaat nu alle losse woorden beluisteren. Klik bij ieder plaatje op de knop

. Zeg daarna het woord hardop.

KOP
SUBKOP
Om gebruik te kunnen maken van het NT2 Testcentrum hebt u een instellingslicentie nodig. Deze licentie
geeft uw instelling een jaar lang toegang tot het NT2 Testcentrum. Een licentie kost € 363,00 incl. BTW
per jaar. Wilt u een licentie voor het NT2 Testcentrum voor uw organisatie? Bestel de licentie online of
neem contact op met onze klantenservice. Wij maken een account voor u aan, zodat u direct met de NT2niveautoetsen aan de slag kunt. Lees de paragraaf ‘Opbouw NT2 Testcentrum’ voor een beschrijving van een
instellingsaccount.
SUBKOP
Om de NT2-niveautoetsen af te kunnen nemen, hebt u een tegoed aan credits nodig. Elke keer dat u een
toets voor een kandidaat klaarzet, wordt er een credit van uw tegoed afgehaald. Als u voor het eerst gebruik
maakt van het Testcentrum, of als uw credits op zijn, moet u nieuwe credits bestellen.
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tekst tabel
tekst tabel
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tekst tabel
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2. Luister en zeg na
KOP
Bij het onderdeel Luister en zeg na ga je jezelf opnemen en terugluisteren. Vraag hulp bij iemand in de
bibliotheek als het niet lukt.
SUBKOP
telst Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mi lorem, posuere ac sem et, eleifend
bibendum mauris. Vivamus eget blandit erat, eu tempus massa. Aliquam pulvinar consequat posuere.
Vivamus cursus mi congue ex finibus, eu sagittis nunc consequat. Class aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Donec ligula nibh, volutpat at convallis eu, vehicula
eget nulla. Praesent pretium ex laoreet lectus egestas, sed rutrum justo varius.
Ut ultrices ultricies mi, quis consectetur ipsum semper rutrum. Morbi aliquet interdum mi. Nunc finibus
turpis metus. Cras molestie purus justo, tincidunt porttitor libero pellentesque ut. Aenean sit amet nibh mi.
Cras varius leo dui, accumsan egestas nibh finibus suscipit. Nunc lorem ligula, egestas id suscipit sit amet,
maximus non dolor.
•
•
•

tekst inspring bullets
tekst inspring bullets
tekst inspring bullets

•
•

tekst
In hacmet
bold
italic bolditalic.
non ex sit op
amet
rutrum zie
semper
at lectus.
Als
deinspring
koptelefoon
microfoon
nog nietEtiam
is aangesloten
de mi
computer
je quis
.
Pellentesque
habitant
morbi
tristique
senectus
et
netus
et
malesuada
fames
ac
turpis
egestas.
In wil het
Sluit de koptelefoon met microfoon aan op de computer. Je krijgt nu de vraag: www.nt2school.nl
scelerisque
ac bibendum
consequat.
sagittis mattis mauris, ut tristique lacus fermentum at.
volgende:
Jeelit
microfoon
gebruiken.
Klik opDonec
Toestaan.
Integer mi diam, tincidunt et arcu nec, accumsan lacinia metus. Donec consectetur est eu ex dictum
ornare. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Tekst kleur bold tekst kleur condimentum id, z in lacus. Donec luctus est at mi elementum, sed gravida
ligula consectetur. Curabitur molestie risus quis sem elementum pellentesque. Donec placerat risus
ipsum, quis luctus orci varius at. Sed vitae nibh ut ex luctus tristique nec ac arcu. Nulla pellentesque,
magna vitae finibus vehicula, ante est imperdiet nisl, eu bibendum risus nibh eu leo.

De microfoon wordt dan blauw

Klik op

.

en luister eerst naar alle zinnen.

Klik op

om een zin te horen.

Klik op

om jezelf op te nemen. De knop wordt dan rood. 

Klik op de blauwe koptelefoon om jezelf terug te luisteren.
Vergelijk jouw ingesproken tekst met de zin die je hoort als je op de luidspreker klikt
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. Lijkt het op elkaar?
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3.
Schrijf het
Vestibulum
nonantwoord
facilisis neque. Knop in tekst facilisis maximus ex, et iaculis odio viverra eget. Vivamus
Bij deipsum
derdesed
stap
ga je vestibulum
luisteren, lezen
en schrijven.
non
sapien
ultricies
at at nisl. Suspendisse sit amet mi nec elit commodo suscipit
Kliksagittis
op
om te luisteren
devitae
zin. Lees
deultrices
zin. Typlaoreet.
in de gele
balk
het antwoord.
ac
turpis.
Phasellusnaar
ut elit
turpis
Cras
a ligula
vitae lorem placerat cursus.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec vel urna tincidunt, ullamcorper quam
at, posuere lectus.

Klik op

om te kijken of het antwoord goed is. Als het antwoord goed zie je een vinkje

.

Als het antwoord niet goed is, zie een rode kruis en het goede antwoord:

KOP

De computer heeft niet alle antwoorden. Misschien heb je een goed antwoord ingetypt, zoals hieronder: dank
is
ook een goed antwoord, maar wordt toch fout gerekend omdat de computer het niet heeft opgeslagen als
SUBKOP
een
mogelijktegoed
antwoord.
twijfelt
aan het antwoord
de computer, check
het
danlicentie
bij iemand
Om gebruik
kunnen
maken Dus
van als
hetjeNT2
Testcentrum
hebt u eenvan
instellingslicentie
nodig.
Deze
in
de bibliotheek.
geeft
uw instelling een jaar lang toegang tot het NT2 Testcentrum. Een licentie kost € 363,00 incl. BTW
per jaar. Wilt u een licentie voor het NT2 Testcentrum voor uw organisatie? Bestel de licentie online of
neem contact op met onze klantenservice. Wij maken een account voor u aan, zodat u direct met de NT2niveautoetsen aan de slag kunt. Lees de paragraaf ‘Opbouw NT2 Testcentrum’ voor een beschrijving van een
instellingsaccount.
SUBKOP
Om de NT2-niveautoetsen af te kunnen nemen, hebt u een tegoed aan credits nodig. Elke keer dat u een
toets voor een kandidaat klaarzet, wordt er een credit van uw tegoed afgehaald. Als u voor het eerst gebruik
maakt van het Testcentrum, of als uw credits op zijn, moet u nieuwe credits bestellen.
Tabel kop
tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel
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4. Luister en lees
KOP
Bij de vierde stap ga je een tekst lezen en vragen beantwoorden.
Begin eerst met het luisteren naar de tekst. Klik op .
SUBKOP
telst
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mi lorem, posuere ac sem et, eleifend
Lees Lorem
nu de tekst.
bibendum
mauris.
Vivamus
blandit
erat, eu tempus massa. Aliquam pulvinar consequat posuere.
Lees
de vraag
en klik
op het eget
goede
antwoord.
Vivamus cursus mi congue ex finibus, eu sagittis nunc consequat. Class aptent taciti sociosqu ad litora
Klik op
om het antwoord te checken.
torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Donec ligula nibh, volutpat at convallis eu, vehicula
eget nulla. Praesent pretium ex laoreet lectus egestas, sed rutrum justo varius.
Ut ultrices ultricies mi, quis consectetur ipsum semper rutrum. Morbi aliquet interdum mi. Nunc finibus
turpis metus. Cras molestie purus justo, tincidunt porttitor libero pellentesque ut. Aenean sit amet nibh mi.
Cras varius leo dui, accumsan egestas nibh finibus suscipit. Nunc lorem ligula, egestas id suscipit sit amet,
maximus non dolor.
•
•
•

tekst inspring bullets
tekst inspring bullets
tekst inspring bullets
tekst inspring In hac bold italic bolditalic. Etiam non ex sit amet mi rutrum semper quis at lectus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In
scelerisque elit ac bibendum consequat. Donec sagittis mattis mauris, ut tristique lacus fermentum at.
Integer mi diam, tincidunt et arcu nec, accumsan lacinia metus. Donec consectetur est eu ex dictum
ornare. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Tekst kleur bold tekst kleur condimentum id, z in lacus. Donec luctus est at mi elementum, sed gravida
ligula consectetur. Curabitur molestie risus quis sem elementum pellentesque. Donec placerat risus
ipsum, quis luctus orci varius at. Sed vitae nibh ut ex luctus tristique nec ac arcu. Nulla pellentesque,
magna vitae finibus vehicula, ante est imperdiet nisl, eu bibendum risus nibh eu leo.

2016
© Boom Uitgevers Amsterdam, 2017

39

HANDLEIDING
5.
Schrijvennon facilisis neque. Knop in tekst facilisis maximus ex, et iaculis odio viverra eget. Vivamus
Vestibulum
Bij deipsum
vijfdesed
stap
ga je meer
schrijven.
non
sapien
vestibulum
ultricies at at nisl. Suspendisse sit amet mi nec elit commodo suscipit
ac sagittis turpis. Phasellus ut elit vitae turpis ultrices laoreet. Cras a ligula vitae lorem placerat cursus.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec vel urna tincidunt, ullamcorper quam
at, posuere lectus.

Lees de vraag en maak de zin af. Schrijf in de gele balk.

KOP

Klik op
om een goed antwoord te zien. Misschien is jouw antwoord ook goed. Check dit bij
iemand van de bibliotheek of je begeleider.
SUBKOP
Om gebruik te kunnen maken van het NT2 Testcentrum hebt u een instellingslicentie nodig. Deze licentie
geeft uw instelling een jaar lang toegang tot het NT2 Testcentrum. Een licentie kost € 363,00 incl. BTW
per jaar. Wilt u een licentie voor het NT2 Testcentrum voor uw organisatie? Bestel de licentie online of
neem contact op met onze klantenservice. Wij maken een account voor u aan, zodat u direct met de NT2niveautoetsen aan de slag kunt. Lees de paragraaf ‘Opbouw NT2 Testcentrum’ voor een beschrijving van een
instellingsaccount.
SUBKOP
Om de NT2-niveautoetsen af te kunnen nemen, hebt u een tegoed aan credits nodig. Elke keer dat u een
toets voor een kandidaat klaarzet, wordt er een credit van uw tegoed afgehaald. Als u voor het eerst gebruik
maakt van het Testcentrum, of als uw credits op zijn, moet u nieuwe credits bestellen.
Tabel kop
tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel
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STAP
KOP4: EXTRA OEFENINGEN
Naast
de lessen zijn er extra oefeningen. Hiermee kan je kijken hoe goed je kunt schrijven, lezen, luisteren en
SUBKOP
spreken. Je vind deze onderaan de lessen. Hieronder staat wat je moet doen.
telst Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mi lorem, posuere ac sem et, eleifend
bibendum
mauris. Vivamus eget blandit erat, eu tempus massa. Aliquam pulvinar consequat posuere.
Schrijfoefeningen
Vivamus
cursus
mi congue
ex30
finibus,
eu sagittis
nunc
consequat.
Class aptent
taciti te
sociosqu
adjelitora
Bij de schrijfoefeningen
ga je
opdrachten
maken.
Om
naar de volgende
opdracht
gaan klik
op het
pijltje
naar
rechts.
torquent
per
conubia nostra, per inceptos himenaeos. Donec ligula nibh, volutpat at convallis eu, vehicula
eget nulla. Praesent pretium ex laoreet lectus egestas, sed rutrum justo varius.
Ut ultrices ultricies mi, quis consectetur ipsum semper rutrum. Morbi aliquet interdum mi. Nunc finibus
turpis metus. Cras molestie purus justo, tincidunt porttitor libero pellentesque ut. Aenean sit amet nibh mi.
Cras varius leo dui, accumsan egestas nibh finibus suscipit. Nunc lorem ligula, egestas id suscipit sit amet,
maximus non dolor.
•
•
•

tekst inspring bullets
tekst inspring bullets
tekst inspring bullets
tekst inspring In hac bold italic bolditalic. Etiam non ex sit amet mi rutrum semper quis at lectus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In
scelerisque elit ac bibendum consequat. Donec sagittis mattis mauris, ut tristique lacus fermentum at.
Integer mi diam, tincidunt et arcu nec, accumsan lacinia metus. Donec consectetur est eu ex dictum
ornare. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Tekst kleur bold tekst kleur condimentum id, z in lacus. Donec luctus est at mi elementum, sed gravida
ligula consectetur. Curabitur molestie risus quis sem elementum pellentesque. Donec placerat risus
ipsum, quis luctus orci varius at. Sed vitae nibh ut ex luctus tristique nec ac arcu. Nulla pellentesque,
magna vitae finibus vehicula, ante est imperdiet nisl, eu bibendum risus nibh eu leo.

Vul bij alle onderdelen iets in. Klik op

om het antwoord te krijgen.

Een goed antwoord wordt groen. Een fout antwoord wordt rood.
Sommige vragen worden niet meegerekend, omdat de computer niet kan weten of het antwoord goed is,
bijvoorbeeld een telefoonnummer of een handtekening. Deze antwoorden blijven blauw. Je mag deze
overslaan.
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HANDLEIDING
Er
zijn ook vragen
waarbij
te veelKnop
antwoorden
zijn. Laatex,
je antwoord
dan zien
aaneget.
iemand
van de
Vestibulum
non facilisis
neque.
in tekst mogelijk
facilisis maximus
et iaculis odio
viverra
Vivamus
bibliotheek
of
je
begeleider.
non ipsum sed sapien vestibulum ultricies at at nisl. Suspendisse sit amet mi nec elit commodo suscipit
ac sagittis turpis. Phasellus ut elit vitae turpis ultrices laoreet. Cras a ligula vitae lorem placerat cursus.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec vel urna tincidunt, ullamcorper quam
at, posuere lectus.

KOP
SUBKOP
Om gebruik te kunnen maken van het NT2 Testcentrum hebt u een instellingslicentie nodig. Deze licentie
geeft uw instelling een jaar lang toegang tot het NT2 Testcentrum. Een licentie kost € 363,00 incl. BTW
per jaar. Wilt u een licentie voor het NT2 Testcentrum voor uw organisatie? Bestel de licentie online of
neem contact op met onze klantenservice. Wij maken een account voor u aan, zodat u direct met de NT2niveautoetsen aan de slag kunt. Lees de paragraaf ‘Opbouw NT2 Testcentrum’ voor een beschrijving van een
instellingsaccount.
SUBKOP
Om de NT2-niveautoetsen af te kunnen nemen, hebt u een tegoed aan credits nodig. Elke keer dat u een
toets voor een kandidaat klaarzet, wordt er een credit van uw tegoed afgehaald. Als u voor het eerst gebruik
maakt van het Testcentrum, of als uw credits op zijn, moet u nieuwe credits bestellen.
Tabel kop
tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel
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tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel

412

tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel

tekst tabel

HANDLEIDING
Leesoefeningen
KOP
Bij de leesoefeningen ga je een tekst lezen en daar vragen bij beantwoorden. Er is steeds 1 antwoord goed.
Klik
het juiste antwoord aan.
SUBKOP
Klik
om
te kijken
wat het
goede antwoord
is. elit. Duis mi lorem, posuere ac sem et, eleifend
telstop
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetur
adipiscing
Het goede antwoord
wordt groen.
bibendum
mauris. Vivamus
eget blandit erat, eu tempus massa. Aliquam pulvinar consequat posuere.
Vivamus cursus mi congue ex finibus, eu sagittis nunc consequat. Class aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Donec ligula nibh, volutpat at convallis eu, vehicula
eget nulla. Praesent pretium ex laoreet lectus egestas, sed rutrum justo varius.
Ut ultrices ultricies mi, quis consectetur ipsum semper rutrum. Morbi aliquet interdum mi. Nunc finibus
turpis metus. Cras molestie purus justo, tincidunt porttitor libero pellentesque ut. Aenean sit amet nibh mi.
Cras varius leo dui, accumsan egestas nibh finibus suscipit. Nunc lorem ligula, egestas id suscipit sit amet,
maximus non dolor.
•
•
•

tekst inspring bullets
tekst inspring bullets
tekst inspring bullets
tekst inspring In hac bold italic bolditalic. Etiam non ex sit amet mi rutrum semper quis at lectus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In
scelerisque elit ac bibendum consequat. Donec sagittis mattis mauris, ut tristique lacus fermentum at.
Integer mi diam, tincidunt et arcu nec, accumsan lacinia metus. Donec consectetur est eu ex dictum
ornare. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Tekst kleur bold tekst kleur condimentum id, z in lacus. Donec luctus est at mi elementum, sed gravida
ligula consectetur. Curabitur molestie risus quis sem elementum pellentesque. Donec placerat risus
ipsum, quis luctus orci varius at. Sed vitae nibh ut ex luctus tristique nec ac arcu. Nulla pellentesque,
magna vitae finibus vehicula, ante est imperdiet nisl, eu bibendum risus nibh eu leo.
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Luisteren spreekoefeningen
Vestibulum
non facilisis neque. Knop in tekst facilisis maximus ex, et iaculis odio viverra eget. Vivamus
Bij
luisterspreekoefeningen
ga je luisteren
naar
de tekst ensit
vervolgens
vragen
beantwoorden.
nondeipsum
sedensapien
vestibulum ultricies
at at nisl.
Suspendisse
amet mi nec
elit commodo
suscipit
Klik
op
om de Phasellus
tekst te beluisteren.
ac sagittis
turpis.
ut elit vitae turpis ultrices laoreet. Cras a ligula vitae lorem placerat cursus.
Klik het goede
antwoordfames
aan. ac ante ipsum primis in faucibus. Donec vel urna tincidunt, ullamcorper quam
Interdum
et malesuada
Klikposuere
op
om te kijken wat het goede antwoord is.
at,
lectus.
Het goede antwoord wordt groen.

KOP
SUBKOP
Om gebruik te kunnen maken van het NT2 Testcentrum hebt u een instellingslicentie nodig. Deze licentie
geeft uw
instelling
lang toegang tot het NT2 Testcentrum. Een licentie kost € 363,00 incl. BTW
Soms
moet
je jezelfeen
ookjaar
opnemen.
per
jaar.
Wilt
u
een
licentie
voor
het NT2 Testcentrum voor uw organisatie? Bestel de licentie online of
Klik op
om de tekst te beluisteren.
neem
metop
onze
klantenservice. Wij maken een account voor u aan, zodat u direct met de NT2Klik opcontact
om op
jezelf
te nemen.
niveautoetsen
aan
de
slag
kunt.
Lees de paragraaf ‘Opbouw NT2 Testcentrum’ voor een beschrijving van een
Klik op
om jezelf terug te luisteren.
instellingsaccount.
Je ziet nu het juiste antwoord staan. Klik op
om het antwoord te beluisteren. Klinkt jouw tekst hetzelfde?
SUBKOP
Om de NT2-niveautoetsen af te kunnen nemen, hebt u een tegoed aan credits nodig. Elke keer dat u een
toets voor een kandidaat klaarzet, wordt er een credit van uw tegoed afgehaald. Als u voor het eerst gebruik
maakt van het Testcentrum, of als uw credits op zijn, moet u nieuwe credits bestellen.
Tabel kop
tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel
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tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel

414

tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel

tekst tabel

HANDLEIDING
KNM
KOP EXAMENTRAINING
Met
het online programma KNM examentraining leer je
SUBKOP
de
kennis
die
je moet
weten
voor het
KNM examen
telst Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetur
adipiscing elit. Duis mi lorem, posuere ac sem et, eleifend
•bibendum
driehonderd
vragen
om
mee
te
oefenen
mauris. Vivamus eget blandit erat, eu tempus massa. Aliquam pulvinar consequat posuere.
•Vivamus
een eindexamen
cursus mi congue ex finibus, eu sagittis nunc consequat. Class aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Donec ligula nibh, volutpat at convallis eu, vehicula
De
zijn op niveau
A2. ex
Omlaoreet
je voorlectus
te bereiden
opsed rutrum justo varius.
egetteksten
nulla. Praesent
pretium
egestas,
KNM examentraining kun je eerst Onderweg doen.
Ut ultrices ultricies mi, quis consectetur ipsum semper rutrum. Morbi aliquet interdum mi. Nunc finibus
turpis metus. Cras molestie purus justo, tincidunt porttitor libero pellentesque ut. Aenean sit amet nibh mi.
Cras
leoEXAMENTRAINING
dui, accumsan egestas
nibh finibus suscipit. Nunc lorem ligula, egestas id suscipit sit amet,
STAPvarius
1: KNM
STARTEN
maximus non dolor.
Klik op
om KNM examentraining te openen. Klik vervolgens op Start .
•
•
•

tekst inspring bullets
tekst inspring bullets
tekst inspring bullets
tekst inspring In hac bold italic bolditalic. Etiam non ex sit amet mi rutrum semper quis at lectus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In
scelerisque elit ac bibendum consequat. Donec sagittis mattis mauris, ut tristique lacus fermentum at.
Integer mi diam, tincidunt et arcu nec, accumsan lacinia metus. Donec consectetur est eu ex dictum
ornare. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Tekst kleur bold tekst kleur condimentum id, z in lacus. Donec luctus est at mi elementum, sed gravida
ligula consectetur. Curabitur molestie risus quis sem elementum pellentesque. Donec placerat risus
ipsum, quis luctus orci varius at. Sed vitae nibh ut ex luctus tristique nec ac arcu. Nulla pellentesque,
magna vitae finibus vehicula, ante est imperdiet nisl, eu bibendum risus nibh eu leo.
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Je ziet nu het programma KNM examentraining. In de linkerkolom zie je:
Vestibulum
• Inleidingnon facilisis neque. Knop in tekst facilisis maximus ex, et iaculis odio viverra eget. Vivamus
non
sed sapien vestibulum ultricies at at nisl. Suspendisse sit amet mi nec elit commodo suscipit
• 8ipsum
hoofdstukken
ac
turpis. Phasellus ut elit vitae turpis ultrices laoreet. Cras a ligula vitae lorem placerat cursus.
• sagittis
Eindexamen
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec vel urna tincidunt, ullamcorper quam
at, posuere lectus.

STAP 2: INLEIDING
Lees de inleiding (zie plaatje hierboven). Hierin wordt uitgelegd wat KNM is.
STAP 3: DE HOOFDSTUKKEN
Ieder
KOPhoofdstuk bestaat uit theorie en een oefenexamen. Je start met de theorie. Lees de tekst en beantwoord de vragen.
SUBKOP
Om gebruik te kunnen maken van het NT2 Testcentrum hebt u een instellingslicentie nodig. Deze licentie
geeft uw instelling een jaar lang toegang tot het NT2 Testcentrum. Een licentie kost € 363,00 incl. BTW
per jaar. Wilt u een licentie voor het NT2 Testcentrum voor uw organisatie? Bestel de licentie online of
neem contact op met onze klantenservice. Wij maken een account voor u aan, zodat u direct met de NT2niveautoetsen aan de slag kunt. Lees de paragraaf ‘Opbouw NT2 Testcentrum’ voor een beschrijving van een
instellingsaccount.
SUBKOP
Om de NT2-niveautoetsen af te kunnen nemen, hebt u een tegoed aan credits nodig. Elke keer dat u een
toets voor een kandidaat klaarzet, wordt er een credit van uw tegoed afgehaald. Als u voor het eerst gebruik
maakt van het Testcentrum, of als uw credits op zijn, moet u nieuwe credits bestellen.
Tabel kop
tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel
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tekst tabel

tekst tabel
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tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel

tekst tabel

HANDLEIDING
Klik
op
KOP

om te kijken of het antwoord goed is. Bij een goed antwoord zie een vinkje

.

SUBKOP
telst Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mi lorem, posuere ac sem et, eleifend
bibendum mauris. Vivamus eget blandit erat, eu tempus massa. Aliquam pulvinar consequat posuere.
Vivamus cursus mi congue ex finibus, eu sagittis nunc consequat. Class aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Donec ligula nibh, volutpat at convallis eu, vehicula
eget nulla. Praesent pretium ex laoreet lectus egestas, sed rutrum justo varius.
Ut ultrices ultricies mi, quis consectetur ipsum semper rutrum. Morbi aliquet interdum mi. Nunc finibus
turpis metus. Cras molestie purus justo, tincidunt porttitor libero pellentesque ut. Aenean sit amet nibh mi.
Cras varius leo dui, accumsan egestas nibh finibus suscipit. Nunc lorem ligula, egestas id suscipit sit amet,
Is
het antwoord
fout, dan krijg je meteen het juiste antwoord:
maximus
non dolor.
•
•
•

tekst inspring bullets
tekst inspring bullets
tekst inspring bullets
tekst inspring In hac bold italic bolditalic. Etiam non ex sit amet mi rutrum semper quis at lectus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In
scelerisque elit ac bibendum consequat. Donec sagittis mattis mauris, ut tristique lacus fermentum at.
Integer mi diam, tincidunt et arcu nec, accumsan lacinia metus. Donec consectetur est eu ex dictum
ornare. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Het tweede deel van ieder hoofdstuk is het oefenexamen. Hier moet je vragen beantwoorden.
Tekst kleur bold tekst kleur condimentum id, z in lacus. Donec luctus est at mi elementum, sed gravida
ligula consectetur. Curabitur molestie risus quis sem elementum pellentesque. Donec placerat risus
ipsum, quis luctus orci varius at. Sed vitae nibh ut ex luctus tristique nec ac arcu. Nulla pellentesque,
magna vitae finibus vehicula, ante est imperdiet nisl, eu bibendum risus nibh eu leo.
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HANDLEIDING
Je
krijgt nu niet
zien wat
hetingoede
is. Dat krijg
je iaculis
pas te zien
het eind
het
Vestibulum
non meteen
facilisis te
neque.
Knop
tekst antwoord
facilisis maximus
ex, et
odioaan
viverra
eget.van
Vivamus
oefenexamen:
non ipsum sed sapien vestibulum ultricies at at nisl. Suspendisse sit amet mi nec elit commodo suscipit
ac sagittis turpis. Phasellus ut elit vitae turpis ultrices laoreet. Cras a ligula vitae lorem placerat cursus.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec vel urna tincidunt, ullamcorper quam
at, posuere lectus.

Heb je minder dan 80% goed? Dan moet je de theorie van het hoofdstuk nog een keer leren.
Daarna kun je opnieuw de toets maken.

KOP
SUBKOP
Om gebruik te kunnen maken van het NT2 Testcentrum hebt u een instellingslicentie nodig. Deze licentie
geeft uw instelling een jaar lang toegang tot het NT2 Testcentrum. Een licentie kost € 363,00 incl. BTW
per jaar. Wilt u een licentie voor het NT2 Testcentrum voor uw organisatie? Bestel de licentie online of
neem contact op met onze klantenservice. Wij maken een account voor u aan, zodat u direct met de NT2niveautoetsen aan de slag kunt. Lees de paragraaf ‘Opbouw NT2 Testcentrum’ voor een beschrijving van een
instellingsaccount.
SUBKOP
Om de NT2-niveautoetsen af te kunnen nemen, hebt u een tegoed aan credits nodig. Elke keer dat u een
toets voor een kandidaat klaarzet, wordt er een credit van uw tegoed afgehaald. Als u voor het eerst gebruik
maakt van het Testcentrum, of als uw credits op zijn, moet u nieuwe credits bestellen.
Tabel kop
tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel
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tekst tabel

418

tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel

tekst tabel
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STAP
KOP4: EINDEXAMEN
Heb
je alle hoofdstukken gemaakt? Heb je steeds meer dan 80% op alle oefenexamens? Dan is het nu tijd om
SUBKOP
omlorem,
het antwoord
te slaan.
het
eindexamen
tedolor
maken.
zijnconsectetur
60 vragen. Klik
steeds elit.
op Duis mi
telst Lorem ipsum
sit Het
amet,
adipiscing
posuere op
ac sem
et, eleifend
bibendum mauris. Vivamus eget blandit erat, eu tempus massa. Aliquam pulvinar consequat posuere.
Vivamus cursus mi congue ex finibus, eu sagittis nunc consequat. Class aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Donec ligula nibh, volutpat at convallis eu, vehicula
eget nulla. Praesent pretium ex laoreet lectus egestas, sed rutrum justo varius.
Ut ultrices ultricies mi, quis consectetur ipsum semper rutrum. Morbi aliquet interdum mi. Nunc finibus
turpis metus. Cras molestie purus justo, tincidunt porttitor libero pellentesque ut. Aenean sit amet nibh mi.
Cras varius leo dui, accumsan egestas nibh finibus suscipit. Nunc lorem ligula, egestas id suscipit sit amet,
maximus non dolor.
•
•
•

tekst inspring bullets
tekst inspring bullets
tekst inspring bullets

tekst inspring In hac bold italic bolditalic. Etiam non ex sit amet mi rutrum semper quis at lectus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In
scelerisque elit ac bibendum consequat. Donec sagittis mattis mauris, ut tristique lacus fermentum at.
Integer mi diam, tincidunt et arcu nec, accumsan lacinia metus. Donec consectetur est eu ex dictum
ornare. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Als je alle vragen hebt beantwoord krijg je het resultaat te zien. Je kunt het eindexamen vaak herhalen.
Maar als je 80% van de vragen goed hebt beantwoord, ben je geslaagd voor het eindexamen. Je kunt het
Tekst kleur bold tekst kleur condimentum id, z in lacus. Donec luctus est at mi elementum, sed gravida
eindexamen dan nog 3 keer oefenen. Het echte KNM examen heeft ongeveer 43 vragen en je krijgt daar
ligula consectetur. Curabitur molestie risus quis sem elementum pellentesque. Donec placerat risus
ongeveer 45 minuten voor. Hoe lang heb jij over het eindexamen van KNM examentraining gedaan?
ipsum, quis luctus orci varius at. Sed vitae nibh ut ex luctus tristique nec ac arcu. Nulla pellentesque,
magna vitae finibus vehicula, ante est imperdiet nisl, eu bibendum risus nibh eu leo.
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Vestibulum non facilisis neque. Knop in tekst facilisis maximus ex, et iaculis odio viverra eget. Vivamus
AANTEKENINGEN

non ipsum sed sapien vestibulum ultricies at at nisl. Suspendisse sit amet mi nec elit commodo suscipit
ac sagittis turpis. Phasellus ut elit vitae turpis ultrices laoreet. Cras a ligula vitae lorem placerat cursus.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec vel urna tincidunt, ullamcorper quam
at, posuere lectus.

KOP
SUBKOP
Om gebruik te kunnen maken van het NT2 Testcentrum hebt u een instellingslicentie nodig. Deze licentie
geeft uw instelling een jaar lang toegang tot het NT2 Testcentrum. Een licentie kost € 363,00 incl. BTW
per jaar. Wilt u een licentie voor het NT2 Testcentrum voor uw organisatie? Bestel de licentie online of
neem contact op met onze klantenservice. Wij maken een account voor u aan, zodat u direct met de NT2niveautoetsen aan de slag kunt. Lees de paragraaf ‘Opbouw NT2 Testcentrum’ voor een beschrijving van een
instellingsaccount.
SUBKOP
Om de NT2-niveautoetsen af te kunnen nemen, hebt u een tegoed aan credits nodig. Elke keer dat u een
toets voor een kandidaat klaarzet, wordt er een credit van uw tegoed afgehaald. Als u voor het eerst gebruik
maakt van het Testcentrum, of als uw credits op zijn, moet u nieuwe credits bestellen.
Tabel kop
tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel
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tekst tabel

tekst tabel
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tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel

tekst tabel

