Eerste hulp bij digitaal onderwijs
EXAMENS

OP

AFSTAND

MONDELINGE EXAMENS
Hoe bereid je je het best voor op een

mondeling examen? Is de aanpak anders nu het online kan

doorgaan? Studiebegeleiding helpt je op weg met deze Infographic.

VOOR HET EXAMEN
Check heel goed

de instructies op Canvas/mail. Via wel medium gaat het examen

door? Welke materialen moet en mag je gebruiken? Krijg je voorbereidingstijd? Hoe kan je
de docent contacteren bij technische problemen?
Wat zijn de

verwachte leerresultaten? Check de studiedeelfiches.

Wat zijn de ‘eigenaardigheden’ van de docent?
Wat zijn

je eigen zwakheden i.v.m. inhoud en presentatie?

Oefen een keer online met medestudenten of voor huisgenoten.
Controleer ruim op voorhand of alles werkt: webcam, microfoon, stabiel internet (kabel!)
Zorg voor een omgeving zonder veel afleiders en leg je materiaal klaar.
Breng je huisgenoten op de hoogte. Vraag om niets te streamen tijdens jouw examen.

TIJDENS HET EXAMEN
Luister aandachtig naar de vraag. Tip: herhaal de vraag van de docent in eigen woorden
en check of je de vraag goed begrepen hebt.

Bouw je antwoord logisch op en sla geen stappen over, ook niet de overduidelijke stukken.
Weet je iets niet?
Denk op voorhand na over wat je zal doen in deze situatie.
Vraag of het mogelijk is om kort een aantal kernconcepten te noteren.
Onthou: je moet niet álles weten, je moet voldoende weten.

Technische problemen? Laat dit zo snel mogelijk weten aan de examinator!

NA HET EXAMEN
Ging het examen vlot? Super! Ging het minder goed?

Reflecteer:

Wat ging wél goed?
Wat liep mis? Beheerste je de inhoud onvoldoende? Werd je verrast door de examenvorm?

feedback aan de docent. Let op: dit moet je aanvragen voor een bepaalde termijn!
Noteer hoe je jouw strategie de volgende keer kan verbeteren.
Contacteer een studiebegeleider om jouw studiemethode onder de loep te nemen.
Vraag

