
Examens op komst. 
tips & tricks 

 
 

 
 
HOE BEREID IK MIJN EXAMENS GOED VOOR? 
 
Stap 1: Zorg dat je voor elk vak weet wat je moet leren. 
à Vraag bij de leerkracht een overzicht met de doelen van het vak. Wat moet je 
precies kennen? 
 
Tip: Duid aan op de inhoudstafel 

- In het rood: dit ken in helemaal nog niet goed. Hier moet ik nog actie 
ondernemen. 

- In het oranje: dit ken ik, maar ik moet het toch nog goed leren. Ook de leerstof 
die je goed kan, maar waar je niet veel meer van herinnert, kleur je best 
oranje. 

- In het groen: dit ken ik, op de toetsen hierover had ik goede punten. 
 
 
Stap 2: Zorg dat je cursussen in orde zijn. 
à Zit alles op volgorde? 
à Is alles ingevuld? Was je misschien een dag ziek en moet je dit nog aanvullen? 
 
Stap 3: Ga na of er nog onderdelen zijn waar je vragen over hebt. 
à Schrijf op een post-it je vragen om aan de leerkracht te vragen voor de laatste les. 
 
Stap 4: Maak een planning op maandniveau. 
à zie bijlage leeg invuldocument. Dit kan je gebruiken om zelf je planning te maken. 
 
Stap 5: Maak een planning op dag / weekniveau met je acties. 
à Moet je bijvoorbeeld 5 hoofdstukken leren op 1 dag. Zorg er dan voor dat je alles 
goed plant opdat je tijdig klaar bent. 
à Voorzie extra tijd voor onvoorziene omstandigheden. 
à Voorzie regelmaat, voldoende pauze en slaap. 
à Je planning mag je aanpassen. Er kunnen altijd dingen veranderen. 
 
 



Stap 6: Studeer de leerstof. 
à Denk eraan, door te noteren ga je beter onthouden. 
à wissel af: theorie – oefeningen – extra materiaal van de leerkracht – theorie - ... 
 
Stap 7: Test jezelf. 
à dek af – zeg op – maak oefeningen - ... 
à Kijk na. 
à Maak een overzicht voor wat moeilijk ging.  
 
Stap 8: Herhaal voor het examen. 
à Gebruik hiervoor zeker het overzicht van de onderwerpen, definities,... die je nog 
moest nakijken. (zie stap 7) 
 
Stap 9: Breng jezelf in een goede mindset om aan je examen te beginnen. 
à Laat je niet in de war brengen door medestudenten voor het examen. Je weet wat 
je kan. 
à Goede nachtrust en goed ontbijt is van groot belang. 
à Vermijd stress. Neem een bus die zeker op tijd zal zijn. 
 
Stap 10: Vier je goede resultaten.  
à Ga je examen inkijken bij minder goede resultaten en vraag eventueel om 
remediëring. 
 
 

 
 


