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Openboekexamen 
 

• Wat is een openboekexamen? 

• Hoe bereid ik mij voor?  

• Voorbeelden van soorten examenvragen. 

• Hoe ga ik aan de slag? 

• Hoe verzorg ik mijn taal? 

 

 

Wat is een openboekexamen?    

Bij een openboekexamen mag je je cursusmateriaal gebruiken tijdens het examen. Het 

openboekexamen is gericht op het begrijpen, interpreteren, analyseren, toepassen en/of 

kritisch evalueren van de leerstof. Er worden meestal geen feiten, formules of definities 

gevraagd.   

  

Hoe bereid ik mij voor?    

Onderschat deze examenvorm niet. Je hoeft de leerinhoud niet ‘van buiten te kennen’ maar je 

moet wel alles goed begrijpen, verbanden kunnen leggen en inzicht hebben in de leerstof. Dat 

vraagt ook tijd. Openboekexamens testen hoe je binnen een bepaalde tijd met de leerstof aan de 

slag kan gaan. Er is geen tijd om tijdens het examen hele passages uit het handboek te herlezen.  

 

▪ Zorg dat je weet welk (studie-)materiaal je mag meebrengen en gebruiken tijdens het 

examen (syllabus, handboek, notities, hand-outs, rekenmachine, elektronische 

apparatuur…)  

▪ Gebruik de inhoudstafel als kapstok, zorg dat je die echt kent.    

▪ Structureer het cursusmateriaal zodat je tijdens het examen alles snel kan terugvinden.   

▪ Plak post-its of gebruik een ander verdelingssysteem zodat je snel hoofdstukken en 

belangrijke onderdelen kan terugvinden.   

▪ Maak een mind-map of overzicht waarin je hele cursus in één oogopslag te zien is.    

▪ Markeer belangrijke woorden.  

▪ Maak eventueel een lijst met belangrijke woorden en noteer de pagina erbij waarop deze 

uitgelegd staan.   

▪ Neem de leerstof grondig door en zorg dat je alles goed begrijpt.  

Studeer de grote lijnen van het vak goed in.   

▪ Maak jezelf de leerstof eigen door verbanden te zoeken tussen verschillende 

hoofdstukken, met andere vakken uit je opleiding of met ervaringen uit je 

leefwereld. Maak schema’s waarin je die verbanden visualiseert, leg vaktermen uit in je 

eigen woorden, zoek voorbeelden, maak oefeningen opnieuw...   

▪ Toets jezelf. Formuleer vragen bij de leerstof, Maak flitskaarten met 

belangrijke concepten of theorieën en oefen ermee, leg de leerstof uit aan jezelf, een 

familielid of vriend(in).   
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Voorbeelden van soorten examenvragen   

▪ Oefeningen waarbij je iets moet berekenen.  

▪ Casussen waarbij je de theorie uit de cursus moet toepassen.  

▪ Vergelijk … met …  

▪ Link … met ….  

▪ Beargumenteer een uitspraak met onderdelen uit de cursus.  

▪ Wat wordt er bedoeld met …  

▪ Geef voorbeelden van …   

 

Hoe ga ik aan de slag?   

▪ Neem het materiaal dat je mag gebruiken mee naar je plaats.   

▪ Verlies geen tijd met dingen op te zoeken die je eigenlijk weet. Vertrouw op je kennis!   

▪ Schrijf geen fragmenten over op je examen maar laat zien dat je het materiaal begrijpt, dat 

je iets in je eigen woorden kan uitleggen, dat je iets kan toepassen, voorbeelden kan geven, 

stellingen kan staven aan de hand van je eigen notities.  

▪ Werk eerst in het klad. Schrijf kort op wat je allemaal in je antwoord wil 

toevoegen. Vervolgens kan je dit uitschrijven of uittypen op je examenformulier.   

 

Hoe verzorg ik mijn taal? 

▪ Verzorg je taal, zeker bij langere antwoorden. Probeer een goed gestructureerd en 

samenhangend antwoord te formuleren. Antwoord to-the-point. Respecteer de basisregels 

voor correct en gepast taalgebruik: schrijf in zinnen, gebruik hoofdletters en leestekens, 

vermijd afkortingen.  
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