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Lees de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel op Digitap of http://ects.ap.be.
Wil je zicht hebben op welke vragen er op het examen kunnen komen? In de ECTS-fiche vind je alle informatie. Daarin 
staan de leerdoelen beschreven, alles wat je voor dit vak moet kennen en kunnen. Het examen zal testen of je de 
leerdoelen behaald hebt. 
Bv. De student definieert theoretische en methodische begrippen i.v.m. de menselijke ontwikkeling. 

De ECTS-fiche vermeldt ook de examenvorm. Dat is een goede tip voor hoe je het studeren best aanpakt!
 » Meerkeuzevragen: hier moet je uit verschillende antwoordmogelijkheden het correcte antwoord
 selecteren. Vaak zijn er slechts kleine verschillen tussen de gegeven alternatieven.
 » Openboekexamen: hier wordt naar inzicht en verbanden gevraagd. Dit soort examen is dan ook vaak
 moeilijker dan gesloten boek, en vraagt een grondige voorbereiding. Je moet de gevraagde informatie
 immers snel kunnen terugvinden. Breng dus zeker structuur aan in je cursus en zorg voor een goed
 overzicht via een schema of zelfgemaakte inhoudstafel.
 

Zorg dat je cursus en studiemateriaal volledig is.
Overloop je cursussen (eventueel met een medestudent), en zorg ervoor dat ze volledig en geordend zijn. Zo maak je je 
leerstof ‘blokklaar’. Als je dat niet doet, kan je veel tijd verliezen waarin je eigenlijk zou kunnen studeren. 

Ga na of er voorbeeldvragen en -antwoorden bestaan: die geven je al een beeld van wat de lesgever van je verwacht.
Als er geen voorbeeldvragen beschikbaar zijn, bedenk dan zelf mogelijke examenvragen bij de leerstof.

VOOR DE BLOKPERIODE
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Meer? http://stap.ap.be 

Overleg samen. Praat met medestudenten over de inhoud van de cursus. 
Overloop samen de inhoudstafel, bespreek moeilijke stukken leerinhoud, leg aan elkaar begrippen uit en oefen 
luidop. Leren gebeurt met verschillende zintuigen, niet alleen met je ogen. Je hoeft daarvoor niet af te spreken met 
medestudenten: dat kan ook via Skype of Microsoft Teams. Activeer je hersenen en praat, stel vragen, denk luidop 
na, schrijf op, schrap en fluoresceer en luister naar anderen. Hierdoor train je jezelf om je kennis onder woorden te 
brengen,  en ben je mentaal beter voorbereid. 

Plannen en studeren: Hoe moest dat ook weer?
Zie de aparte fiches “Plannen” en “Actief studeren”

Verlies vooral je moed niet!
Je motivatie en het geloof in jezelf zijn een belangrijke motor om het studeren vol te houden. Laat je niet uit het lood 
slaan door een hoofdstuk dat je niet meteen begrijpt, door wat anderen zeggen, … Noteer welke dingen je al goed 
gelukt zijn, hang inspirerende quotes op,… zodat je er op mindere momenten kracht uit kan putten. 
Besef dat er nog veel andere studenten hetzelfde doormaken, en ook vaak twijfels en onzekerheden hebben. Je staat er 
niet alleen voor!

Praktisch
» Leg al het nodige materiaal klaar: woordenboek, rekenmachine, atlas, cursussen (bij openboekexamens), …
» Vergeet je studentenkaart niet. Ook handig om mee te nemen: flesje water, zakdoekjes. 
» Kijk na of het examenmoment en het lokaal niet gewijzigd zijn.

You can do it!
» Zorg ervoor dat je de dag voor je examen vrij houdt om alles nog eens te herhalen. Zo haal je de vroeger geleerde 
leerstof terug op uit je geheugen, en maak je ze vlotter toegankelijk. Nog snel nieuwe leerstof instuderen vlak voor 
het examen helpt niet, het duwt vooral de al geleerde stof verder weg.
» Zie dat je voldoende geslapen hebt. Nachtjes doorstuderen zijn contraproductief, slaap is immers belangrijk voor 
het onthouden van opgedane kennis.
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DE DAG VOOR HET EXAMEN


