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Op weg bestaat uit:

cursistenboek incl. 2 cd’s

website www.opwegnaarnederland.nl

aparte vertalingen in het Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Spaans,

Thai en Turks gratis te downloaden via www.opwegnaarnederland.nl

Op weg is het eerste deel in de Op-wegreeks. De andere delen zijn:

Onderweg (tekstboek incl. cd), 

ISBN 978 94 6105 898 0

Wegwijzer (tekstboek incl. cd), 

ISBN 978 90 8506 722 1
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Herziene editie, 2013

© 2007 Uitgeverij Boom, Amsterdam

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag

niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektro-

nisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder vooraf-

gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artike-

len 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient

men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting

Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te

nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van

art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uit-

gave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet

1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en

Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever 

without the written permission of the publisher.

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden van de foto’s te achterhalen. Mocht

iemand desondanks menen dat zijn rechten niet zijn gehonoreerd, dan kan hij zich wen-

den tot de uitgever.
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Verantwoording 

Op weg6

Uitgangspunten
• eenvoudige lessen;

• woorden en uitspraakoefeningen;

• frequente woorden;

• makkelijke zinnen;

• kleine stukjes grammatica;

• met duidelijke tekeningen en foto’s;

• niveau 0 – A1;

• extra lijst met tegenstellingen en woordparen;

• lijst met oefenzinnen om na te zeggen;

• toetsvragen;

• eenvoudige schrijfoefeningen.

Toelichting
Deze cursus, die uit drie delen bestaat, Op weg, Onderweg en

Wegwijzer, is gericht op nieuwkomers die in Nederland het

inburgeringsexamen moeten doen.

Het nieuwe Inburgeringsexamen (ingang februari 2013) bestaat

uit de volgende onderdelen:

1 Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)

2 Toets Gesproken Nederlands (TGN)

3 Onderdeel Lezen, Luisteren en Schrijven (nieuw)

Voor het onderdeel KNS kunt u gebruik maken van het derde

deel van deze serie met de titel Wegwijzer. Deze cursus is

alleen in boekvorm uitgegeven.

Voor de toets Gesproken Nederlands (TGN) is Op weg het juiste

onderdeel. Dit onderdeel wordt ook wel de telefoontoets

genoemd omdat de toets per telefoon afgenomen wordt. 

Voor het oefenen van de nieuwe onderdelen Lezen, Luisteren

en Schrijven kunt u Onderweg gebruiken.

Op�weg�binnen�2013�herzien_Op�weg�binnen�11-09-07��08-05-13��15:06��Pagina�6



Op weg     Verantwoording 7

De opbouw van Op weg
Elke les is uit vijf onderdelen opgebouwd. 

1 aanbod van concrete woorden en begrippen;

2 zinnen nazeggen;

3 vragen met antwoorden;

4 eenvoudige schrijfoefeningen;

5 tegenstellingen/woordparen.

De cursist leert met dit boek ongeveer 1000 woorden uit de

dagelijkse omgeving en omgangstaal. Deze woorden zijn ver-

deeld over verschillende woordsoorten zoals zelfstandige en bij-

voeglijke naamwoorden, werkwoorden, vraagwoorden en voor-

zetsels. Ook worden er meer dan 100 tegenstellingen/woord-

paren aangeboden en 100 vragen met antwoorden. Daarnaast

zijn er nog 50 extra nazegzinnen opgenomen en een aantal

eenvoudige schrijfoefeningen. De tegenstellingen moeten uit

het hoofd geleerd worden.
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Les 1

Cijfers

Op weg8

1 2 3 4 5
een twee drie vier vijf

6 7 8 9 10
zes ze-ven acht ne-gen tien

11 12 13 14 15
elf twaalf der-tien veer-tien vijf-tien

16 17 18 19 20
zes-tien zeven-tien acht-tien negen-tien twin-tig
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Op weg     Les 1 9

Alfabet

A B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X IJ

Z

a b c d e

f g h i j

k l m n o

p q r s t

u v w x ij

z
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11 komt na 10

8 komt voor 9

3 is meer dan 2

10 is minder dan 20

B staat achter A

O staat voor P

Wat komt voor 12? 

____________________________________________________________________________________

Wat komt na 4?

____________________________________________________________________________________

Wat staat achter A?

____________________________________________________________________________________

Vraag

Op weg     Les 110

Luister en zeg na
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Op weg     Les 1 11

a b c _________________________________________________________________________

d e f _________________________________________________________________________

g h i _________________________________________________________________________

j k l _________________________________________________________________________

m n o _________________________________________________________________________

p q r _________________________________________________________________________

s t u _________________________________________________________________________

v w x _________________________________________________________________________

ij z _________________________________________________________________________

meer minder

voor na

achter voor

na voor

*aan uit

*een geen

Tegenstelling

Schrijf

a   b   c
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rood

o-ran-je

geel

groen

blauw

bruin

zwart

wit

Les 2

Kleur

Op weg12
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Op weg     Les 2 13

maan-dag

dins-dag

woens-dag

don-der-dag

vrij-dag

za-ter-dag

zon-dag

Dagen van de week
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Op weg     Les 214

Maandag komt voor dinsdag.

Woensdag komt na dinsdag.

Maandag is de eerste dag.

Zondag is de laatste dag.

Luister en zeg na
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Op weg     Les 2 15

Welke dag komt eerst: vrijdag of zaterdag?

____________________________________________________________________________________

Welke dag komt na woensdag?

____________________________________________________________________________________

Welke dag komt voor zondag?

____________________________________________________________________________________

Teken de vlag van uw land en kleur die in.

wit zwart 

voor achter

eerste laatste

*aan uit 

*binnen buiten

*dicht open

*goed fout

Vraag

Schrijf

Tegenstelling
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Les 3

Geld

Op weg16

1 cent

2 cent

5 cent

10 cent

20 cent

50 cent

1 eu-ro

2 eu-ro
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Op weg     Les 3 17

5 euro

10 euro

20 euro

50 euro

100 euro

1 euro = 100 cent

€ 1,– = 1 euro

€ 10,– = 10 euro

€ 15,20 = vijf-tien euro en twin-tig cent

€ 11,15 = elf euro en vijf-tien cent
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Op weg     Les 318

100 euro is veel.

10 cent is weinig.

1 euro is meer dan 50 cent.

1 euro is minder dan 10 euro.

Wat is meer : 5 euro of 10 euro?

____________________________________________________________________________________

Wat is minder : € 20,– of € 15,–?

____________________________________________________________________________________

veel _______________________________________________________________________

weinig _______________________________________________________________________

meer _______________________________________________________________________

minder _______________________________________________________________________

Luister en zeg na

Schrijf

Vraag
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Op weg     Les 3 19

veel weinig

meer minder

*arm rijk

*alles niets

*altijd nooit

*duur goedkoop

*groot klein

Tegenstelling
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