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Inburgeringsexamen 
 
1. Het is nieuwjaarsdag. Tijdens de jaarwisseling hebben u en uw buren vuurwerk 
afgestoken. Er ligt nu veel rotzooi op straat. Wat doet u? 
a. Als u wakker wordt, veegt u het even aan. 
b. Niets. Straatvegen is de taak van de gemeentereiniging.  
c. Niets. Het waait wel een keer weg. 
 
2. U bent geslaagd voor uw rijexamen. Waar kunt u uw rijbewijs ophalen? 
a. Bij de ANWB 
b. Bij het gemeentehuis 
c. Op het politiebureau 
 
3. Waarom is Willem van Oranje heel belangrijk geweest voor Nederland?  
a. Hij heeft gezorgd voor het verjagen van de Spaanse bezetter uit ons land. 
b. Hij heeft het begin van onze onafhankelijkheidsstrijd geleid. 
c. Hij heeft het volkslied van Nederland, het Wilhelmus geschreven.  

 
 
 
 
 
 
 

Bron: Rijksmuseum Amsterdam  
 

4. Waar is de bloembollensector het grootst?     
a. In de provincie Flevoland 
b. In de provincie Noord-Holland 
c. In de provincie Zuid-Holland 
 
5. Uit welk land komt Koningin Maxima? 
a. Spanje 
b. Argentinië 
c. Duitsland 
 
6. Waar haalt men in Nederland medicijnen op recept? 
a. Bij de apotheek 
b. Bij de drogist 
 
7. Waar kun je je in Nederland inschrijven als je werk zoekt? 
a. Bij een school 
b. Bij een uitzendbureau 
c. Bij de gemeente 
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8. Kijk naar de foto hiernaast en beantwoord de vraag. Op welke dag is deze foto 
genomen? 
a. Bevrijdingsdag 
b. Koningsdag 
c. Prinsjesdag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: CC0 1.0 Universeel (CC0 1.0) 

 
9. U vindt dat een collega u tijdens het werk discrimineert. Wat kunt u het beste doen? 
a. Naar de politie en gaan en aangifte doen 
b. Hierover met uw werkgever praten 
c. Uw collega zoveel mogelijk negeren 
 
10. Hoe lang doet u er ongeveer over om met de trein, zonder vertraging, van Amsterdam 
naar Enschede te reizen?  
a. 1 uur 
b. 2 uur 
c. 3 uur 
 
 

 
 


