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! Hieronder staan algemene richtlijnen voor Arteveldehogeschool. Bekijk zeker ook de
precieze aanwijzingen van je opleiding en de docent van het vak.
Wat is een online meerkeuze-examen?
Een meerkeuze-examen, ook wel multiplechoice-examen genoemd, bestaat uit een reeks vragen
waarbij je per vraag een aantal antwoordalternatieven gepresenteerd krijgt. Online verloopt dit
examen meestal via de Canvascursus van het opleidingsonderdeel.
Meerkeuzevragen zijn vooral gericht op weten, begrijpen en toepassen. Het gaat zeker niet louter
om feitenkennis, ook inzicht kan bevraagd worden. Je docent kan je bijvoorbeeld een korte casus,
krantenartikel, grafiek, figuur of tabel voorleggen gevolgd door inzichtsvraag met enkele
antwoordalternatieven.
Hoe studeer ik best voor een online meerkeuze-examen?
Let op: het is een valkuil om te denken dat een multiplechoice-examen gemakkelijker zal zijn
omdat de antwoordopties gegeven zijn.
Onthoud vooral:
▪

▪
▪

Leer niet puur op herkenning! Je hoeft weliswaar geen antwoorden neer te schrijven, maar
dat betekent niet dat je de leerinhouden niet grondig moet studeren en begrijpen. Om het
juiste antwoordalternatief te kunnen onderscheiden van de foutieve afleiders, moet je de
leerinhouden net zeer goed beheersen. Nauwkeurigheid en volledigheid zijn dikwijls nog
belangrijker dan bij andere beoordelingsvormen.
Bedenk eerst een eigen antwoord. Op die manier brengen de antwoordalternatieven je niet
in de war.
Bij vier antwoordalternatieven geldt over het algemeen:
•
•
•

Een van de vier alternatieven is duidelijk onjuist.
Een tweede alternatief blijkt met enig nadenken niet juist te zijn.
Bepaal nu welke van de twee overblijvende alternatieven het beste is.
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Hoe is het examen opgebouwd?
Lees goed de richtlijnen van de docent zodat je weet waaraan je je kan verwachten.
▪

▪
▪

De docent kiest de meest geschikte indeling voor het examen. In sommige gevallen is het
een puur multiplechoice-examen met bijvoorbeeld 40 vragen en 4 antwoordmogelijkheden
waarvan er 1 antwoord juist is. In andere gevallen is er een combinatie met open vragen.
Terugkeren naar een voorgaande vraag is niet op elk online multiplechoice-examen
mogelijk. Vul onmiddellijk het antwoord in.
Een multiplechoice-examen op afstand is een fraudegevoelige toetsvorm. De docent kan
op verschillende manieren de kans op fraude verkleinen:
▪ strikte tijdslimiet
▪ niet kunnen terugkeren naar vorige vragen
▪ randomiseren van vragen vanuit groot databestand aan vragen
▪ verschillende vragenreeksen

Hoe kan ik omgaan met stress?
Enkele tips om met stressfactoren om te gaan:
▪
▪
▪
▪

Lees de vraag niet te snel.
Blijf niet te lang hangen bij een vraag waarover je twijfelt.
Lees de vraag en de alternatieven nog eens zorgvuldig en vergelijk de sleutelwoorden.
Panikeer niet. Het is niet omdat je die ene meerkeuzevraag niet vlot kunt beantwoorden
dat je de volgende vraag daarom ook niet weet. Een meerkeuze-examen bevat meestal een
groot aantal vragen, zodat je over veel verschillende leerinhouden bevraagd wordt.

Welke praktische zaken moet ik voor de start van het mondeling examen in orde brengen?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Voorzie een pc of laptop met webcam en stabiele wifi/internetverbinding.
Zorg dat alles volledig is opgeladen voor de start en/of de oplaadkabel is aangesloten op
stroomvoorziening.
Plaats je pc/laptop op een stabiele ondergrond. Zet je niet in een zetel of op een bed.
Zorg voor zo weinig mogelijk afleiding aan de muren en op je bureautafel.
Enkel toegelaten materiaal mag binnen handbereik liggen.
Zorg dat je in een aparte en rustige ruimte/kamer met niemand anders aanwezig het
examen kan afleggen. Sluit de deur en ramen zodat je niet gestoord wordt door
omgevingslawaai.
Hang een post-it op je deur of voordeur zodat niemand je stoort tijdens het examen.
Zit niet buiten zodat je geen last hebt van overdreven lichtinval.
Zorg dat je je studentenkaart bij hebt op het moment van het examen.
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Hoe verloopt een multiplechoice-examen op afstand praktisch en technisch?
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Open Canvas in Google Chrome of Firefox.
Meestal wordt er gebruik gemaakt van LockDown Browser en/of de Respondus Monitor.
o LockDown Browser zorgt ervoor dat je tijdens het examen op je scherm enkel het
examen kan zien. Alle andere programma’s en mogelijkheden van de computer
worden door de browser tijdelijk geblokkeerd. Na indienen van het examen wordt
de computer uiteraard terug vrijgegeven.
o Door Respondus Monitor zal je tijdens het examen gefilmd worden met de webcam
(beeld en geluid) om op onregelmatigheden te controleren.
Surf vervolgens naar de canvascursus van het vak waarvan je examen hebt en volg de
instructies van de docent.
Probeer elke meerkeuzevraag te beantwoorden in ongeveer 1 minuut. Sommige vragen zul
je sneller kunnen invullen, voor andere vragen heb je misschien meer tijd nodig. Bewaak
vooral de totaaltijd.
Je krijgt een overzicht van hoeveel vragen je al invulde ten opzichte van het totaal aantal
vragen.
Het examen is zo opgesteld dat je niet de tijd hebt om informatie op te zoeken. Houd hier
rekening mee bij het invullen van jouw examen.
Druk op de knop ‘Inleveren’ voor het einde van het examen.
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