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Twee soorten examens vragen een eigen aanpak. Het examen met meerkeuzevragen en het 

open boek examen. Een openboekexamen pak je aan met de tips uit de map leerzorg (klik 

hier). Dit artikel geeft tips om het examen met meerkeuzevragen op te lossen. 

De voorbereiding 
 

Studeer de leerstof grondig.  

 

 

Gebruik de tips 8 tot 13 uit het zesde hoofdstuk van de map leerzorg.  

 

 Tip 8: Hoe zie ik de structuur van een tekst? 

 Tip 9: Hoe maak ik een mindmap? 

 Tip 10: Hoe studeer ik teksten met “ZO KLAAR?”  

 Tip 11: Hoe studeer ik schema‟s? 

 Tip 12: Hoe kan ik informatie uit een tekst onthouden? 

 Tip 13: Hoe leer ik uit het hoofd? 

 

 

Vraag aan de leerkracht een oud examen met meerkeuzevragen. Oefen daarop om de 

volgende werkwijze onder de knie te krijgen. Je kunt ook vragen dat jouw ouders 

meerkeuzevragen voor je maken. Maak deze oefenvragen niet zelf. Zo behoudt je het 

onverwachte karakter van de vragen. 

 

Soms werkt men op een examen met meerkeuzevragen met een giscorrectie. Dit is een soort 

straf voor het gokken. Vraag vooraf hoe groot die is. Soms is het beter om niets te 

antwoorden. Er wordt dan niets afgetrokken voor een foute gok.  

 

Het is belangrijk dat je op het vragenblad aantekeningen mag maken. Aanstrepen, kleuren, … 

helpt je om de vragen te verwerken. Vraag dat vooraf aan de leerkracht. Zo vermijdt je 

onaangename verrassingen op het examen zelf. 

Het examen 

Algemene tips 
 

Lees eerst alle vragen grondig. Los daarna jouw examen op in drie keer. Doe het als volgt: 

 

Stap 1: 

Vul eerst die vragen in die gemakkelijk zijn. Duid aan dat je deze vragen hebt afgewerkt (vb. 

doorstreep het nummer van de vraag). 

 

Stap 2: 

Vul nu de vragen in waaraan je twijfelt. Duid opnieuw aan dat je deze vragen hebt opgelost. 
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Stap 3: 

Bekijk tot slot de zeer moeilijke vragen.  

 

1 Bekijk of vraag hoeveel tijd je nog hebt.  

2 Verdeel deze tijd over de vragen die nog overblijven. 

3 Trekt de leerkracht punten af voor een fout antwoord? Antwoord dan liever niet als 

je het niet weet. Trekt de leerkracht geen punten af, gok dan en kruis in elk geval 

een antwoord aan. 

 

Tips per vraag 
 

1 Lees elke vraag zeer grondig. Markeer kleine belangrijke woorden zoals „niet, geen, 

of, en met kleur.  

2 Let op woorden die cursief, onderlijnd of in het vet staan. 

Een antwoord kiezen? 
 

Vaak kan je kiezen uit vier antwoorden. Ga dan als volgt te werk. 

 

1 Kruis aan (met potlood) wat zeker verkeerd is. Sluit dit al uit. 

2 Kijk of er twee tegengestelde keuzes zijn. Eén van beide is dan zeker fout. 

3 Sommige alternatieven gebruiken de taal en woordenschat uit het handboek. Bekijk 

die extra aandachtig. Vaak zijn deze juist. ) 

4 Zoek het alternatief dat waarschijnlijk niet juist is. Let hierbij op )woorden zoals 

„altijd‟ of „nooit‟. Ga ook op zoek naar kleine woordjes zoals „en‟ en „of‟.  

5 Je hebt nu nog twee antwoordmogelijkheden over.  

6 Lees de twee resterende antwoordmogelijkheden opnieuw. Bekijk of er woorden uit 

de vraag terugkomen in de antwoorden.  

7 Kies nu voor het best mogelijke antwoord.  

 

Als je twijfelt, pas dan de volgende regels toe:  

 

1 Jouw eerste indruk is vaak de beste. 

2 Blijf bij jouw eerste keuze. Verlaat ze enkel als je kan uitleggen waarom. 

 

Wat te doen bij het nalezen van jouw examen? 

 

Je hebt geleerd jouw examens altijd goed na te lezen. Bij een meerkeuze examen is hier wel 

een gevaar aan verbonden. Volg daarom deze strategie: 

 

1 Lees elke vraag opnieuw. Heb je een inhoudelijke reden om jouw antwoord te ver-

anderen? Heb je die niet, laat dan het antwoord staan. 

2 Lees het examen één keer grondig na. Je hebt je geconcentreerd en je bent moe. 

Dit maakt je extra gevoelig voor twijfel. Hoe meer je overleest, hoe groter die twijfel 

wordt. 

3 Heb je het gevoel dat je aan alles twijfelt? Zou je bijna alle antwoorden willen 

veranderen? Lever dan het examen gewoon in. 
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