
Bij het maken van een tentamen kun je laten zien 
dat je de studiestof goed beheerst. Op tijd 
beginnen en bijblijven met de stof helpt om het 
tentamen met vertrouwen tegemoet te zien. Op het 
tentamen zelf kan je wat last hebben van 
tentamenstress. Een beetje stress is gezond, het 
helpt je om alert te blijven. In dit artikel over 
tentamenvragen krijg je tips hoe je met 
verschillende soorten tentamenvragen kan 
omgaan. Dit kan je helpen je tentamenstress op 
een gezond niveau te houden. 

 

Voorbereiding 

Begin op tijd met studeren. Dit helpt je om boven de 
studiestof uit te stijgen en het grote en onderlinge 
verband te zien. Begin je te laat dan verzuip je in de 
hoeveelheid tekst.  

Probeer te achterhalen wat er van je wordt verwacht 
op het tentamen. Wordt er concrete kennis getoetst, 
inzicht, analyse, toepassing, etc. Om dit duidelijk te 
krijgen, is het handig om vooraf al te kijken of je een 
voorbeeld van het soort tentamenvraag kan vinden. 
Het geeft een indicatie wat je zou kunnen verwachten. 

 

Soorten tentamens 

Hier krijg je in algemene termen wat tips over de 
aanpak van verschillende soorten tentamens. 
Uiteraard zullen per wetenschapsgebied andere 
nadrukken, gebruiken en toepassingen gelden. De 
informatie hier wil in grote lijnen schetsen hoe je om 
kan gaan met tentamenvragen. Voor dit alles geldt wel, 
ga er mee oefenen vóór je tentamen en doe dit niet 
voor het eerst op je tentamen. 

 

Lees de vraag 

Het klinkt als een open deur, maar het goed lezen van 
de vragen is het fundament van elk goed tentamen. 
Lees de vraag gerust een aantal keer door, en markeer 
de essentiële woorden. 

Probeer ook een inschatting te maken hoeveel tijd je 
per vraag hebt en hoe je die tijd het beste over de 
vragen kan verdelen. 

 

Hoe maak je een tentamen? 
Multiple Choice 

Voor sommige studenten een fijne manier om hun kennis 
te toetsen, voor anderen juist een groot struikelblok. 
Waarbij twijfel het grootste blok is waarover wordt 
gestruikeld. Hoe kan je hier nu mee omgaan? 

Om niet in de war te raken van de antwoorden, kan je 
een blaadje neerleggen op de antwoorden. Denk zelf 
eerst na wat jij voor antwoord op de vraag zou geven en 
kijk dan of dat ook bij één van de mogelijke antwoorden 
terug te vinden is.  

Je kan ook werken in een ronde systeem. Hierbij 
beantwoord je eerst de vragen die je makkelijk vindt, dan 
die wat moeilijker te zijn en in de laatste ronde die 
vragen waar je op moet kauwen. Bij de keuze van de 
antwoorden kan je één mogelijk antwoord met wat 
nadenken vaak wegstrepen, de tweede ook nog wel, 
maar dan die laatste twee….. Je twijfelt welke van de 
antwoorden nu ‘waar’ is. Het kan helpen om te denken, 
welke is het méést ‘waar’? Geef de mate waarin je vindt 
dat het ‘waar’ is een percentage en kies dan dát 
antwoord dat het hoogste percentage heeft.  

 
Maar de belangrijkste multiple choice-regel is toch wel: 
verbeter alleen je antwoord als je een nieuw inzicht 
hebt, anders blijf je van het antwoord af! Veel fouten 
in multiple choice ontstaan bij het ‘verbeteren’ van goede 
antwoorden. Je eerste gevoel is vaak correct. 

 

Open vragen en essayvragen 

Lees eerst de vraag weer goed door en markeer de 
belangrijkste woorden. Wat is de kernvraag en wat weet 
je allemaal over dit onderwerp?  

 

Stap 1: Maak een brainstorm van wat je weet en geef dat 
in de vorm van een mindmap weer op je kladblad. Dit 
hoeft maar een paar minuten te duren. Zet je kernwoord 
in het midden, associeer en geef weer wat er allemaal in 
je gedachten komt. Dit kan van alles zijn, maar geef wel 
steeds  het kernwoord weer. Zie het voorbeeld hieronder.  

Alles wat je weet over dit onderwerp staat nu in 
steekwoorden (hier x-jes) in je mindmap. Doordat je op 
een brainstormende manier werkt, kan je ook bij die 
stukjes informatie komen die wat verder weg opgeslagen 
zitten in je hersenen. 
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Een veel voorkomend probleem bij tentamens is dat 
studenten alles wat ze weten willen opschrijven. Maar 
je docent wil alleen een antwoord op de vraag. Ga 
daarom nu over naar de volgende stap.  

 

Stap 2: Lees de vraag nog eens door. Maak dan een 
selectie van alleen die kernwoorden die antwoord 
geven op de vraag. Geef ook de volgorde waarin je het 
antwoord wil geven. Zie het volgende voorbeeld: 

 

Stap 3: Ga naar je antwoordblad. Begin met een 
algemene inleidende zin en behandel daarna in de 
goede volgorde de verschillende kernwoorden. Het is 
handig daarbij per alinea een kernwoord uit te werken. 
Sluit het geheel af met een algemene conclusie.  

Het voordeel van deze methode is dat hiermee een 
overzichtelijk antwoord ontstaat. De docent kan je 
volgen in je betoog. Het voorkomt dat je al schrijvende 
opeens op iets nieuws komt dat je er nog even probeert 
tussen te frommelen, met alle doorhalingen die daarbij 
horen. 

 

Kortom, met deze methode creëer je een rustig gevoel. 
Je hebt ten eerste jezelf de kans gegeven om alles wat 
je weet even in kernwoorden te formuleren. Je hebt 
vervolgens een bewuste keuze uit jouw kennis van het 
onderwerp gemaakt waarmee je de vraag kan 
beantwoorden. Tenslotte heb je een overzichtelijk 
antwoord gegeven. 

 

Het is handig deze methode wel onder de knie te krijgen 
vóór je echte tentamen. Ga eens oefenen op oude 
tentamens. 

Belangrijkste punten 

 Voorbereiding van tentamenvragen is belangrijk. 
Weet wat er van je wordt verwacht. 

 Lezen van de vragen is het fundament van een 
goed tentamen. 

 Er zijn technieken voor open- en essayvragen die 
je kunnen helpen een helder betoog te schrijven. 

 Multiple Choice vragen beantwoorden kan je 
leren. 

Trainingen/workshops: De stapel te lijf 
Www.uva.nl/training  >  Studievaardigheden 
 
Vragen? 
Heb je nog vragen? Kijk op www.uva.nl/peer2peer en 
vraag het een Peercoach.  
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Voorbeeld 1: brainstorm van kernwoorden 

Voorbeeld 2: selectie van kernwoorden die relevant zijn 
voor beantwoording vraag 


