
 

Studievaardigheid 

 

Examen voorbereiden 

 
Titel: Hoe bereid ik het examen effectief voor? 

Omschrijving:   

  

Bij het examen wordt je verwacht te kennen: de kenmerken van de tien tijdvakken; de 

vier historische contexten (Havo 3) en tevens verwacht men dat je historisch denken 

laat zien. Bovendien wordt van je verwacht dat je de vragen beantwoordt op de wijze 

zoals weergegeven in de antwoord-instructie. Als je een antwoordmodel van een oud 

pilotexamen bekijkt zie je de bevestiging van deze bewering.  

Een flinke hoeveelheid stof die bovendien ook nog gedetailleerd gekend moet worden. 

Hieronder beschrijf ik hoe je deze uitdaging moet/kunt aangaan. Ik raad sterk aan 

volgens deze aanpak het examen verder voor te bereiden. De kans dat je daarmee 

succesvol bent is aanzienlijk! 

Vorm: Een instructie 

Aanpak:  1. Lees de relevante gedeelten van de syllabus. Zo weet je wat de 

examencommissie van je verwacht. Dit is heel belangrijk. 

2. Vervolgens bestudeer je de tijdvakken in je boek. Alle tijdvakken zijn 

belangrijk, maar met name die tijdvakken die tevens verbonden zijn aan de 4 

historische contexten zijn nog veel belangrijker. Daarnaast worden er meer 

vragen gesteld over de periode na de middeleeuwen, met name tamelijk veel 

over 18e-19e en vooral de 20e eeuw. 

3. Je bestudeert de stof op de volgende manier: 

– Geprint voor je liggen de kenmerken in trefwoorden, probeer alvast in enkele 

zinnen voor jezelf uit te leggen wat de inhoud is van deze trefwoorden en het 

verband dat ze hebben met het tijdvak en met elkaar. 

– Daarna lees je de oriëntatie op het betreffende tijdvak. 

– Je bekijkt vervolgens in welke tijd het tijdvak speelt, bijvoorbeeld tijd van 

ontdekkers en hervormers speelt in de vroegmoderne tijd, o.a. 1500-1600. 

– Vervolgens bestudeer je ieder kenmerk aan de hand van de trefwoorden, maar 

zodanig dat je de historische ontwikkeling begrijpt die beschreven is in het 

kenmerk. Je moet ook nadrukkelijk deze ontwikkeling tot stand kunnen brengen 

tussen de verschillende kenmerken in het tijdvak en ook soms dit verband 

tijdvak overstijgend kunnen aantonen. 

– Daarna bekijk je bij ieder tijdvak (hoofdstuk) de afsluiting en je legt 

verantwoording aan jezelf af of je de leerdoelen ook daadwerkelijk hebt bereikt. 

Vervolgens bekijk je zorgvuldig en leert zo mogelijk de volgorde van de 

gebeurtenissen ( onderaan de pagina). Van essentieel belang is dat je de inhoud 

van de begrippen kunt omschrijven. In veel vragen wordt expliciet verwacht dat 

je aan de hand van deze begrippen de vraag kunt beantwoorden. Niet kennen 

van de inhoud is punten verspelen in je antwoord!  

– Vanaf tijdvak 4 bestudeer je tevens de historische contexten, in dit geval de 

historische context m.b.t. de Republiek. Doe dit ook met de andere contexten, 

tegelijk met je boek. 

– Bekijk in je context de eerste bladzijde, dan zie je welke kenmerken van de 

boekparagrafen bij de desbetreffende paragraaf horen. Lees eerst de oriëntatie 

weer. Vervolgens bestudeer je de paragrafen één voor één, waarbij je meteen de 

relevante paragrafen in je handboek ook bestudeert.  

– Vergeet niet de bronnen die in de context staan opnieuw door te lezen, ze 

moeten je bekend voorkomen op het examen, je moet ze kunnen plaatsen. 

– Ook moet je de omschrijving van de kenmerkende aspecten goed kennen.  



Historisch denken 
– Nadat je de stof zo hebt doorgenomen. Neem je ook door het document 

historisch denken. Er wordt van je verwacht dat je dit beheerst (zie Domein B 

syllabus). 

 

Antwoordinstructie 
– Lees deze door en geef uitsluitend antwoord op het examen aan de hand van 

deze instructie. 

– Je gaat nu oefenen met proefexamens. Je antwoordinstructie heb je bij de 

hand. Maak de vragen aan de hand van deze instructie. Let op! Het aantal 

punten voor de vraag toont je hoeveel antwoordelementen je antwoord dient te 

bevatten. 

– Aan het einde van je studieperiode maak je een heel proefexamen van drie 

uur en bekijkt de resultaten. 

 

Tijdens het examen 

– Deel je tijd goed in: gemiddeld zes minuten per vraag. 

– Maan jezelf tot rust. Ga rustig zitten, leg je spullen klaar, regel je ademhalen 

en zeg tot jezelf dat je het kunt.” Ik kan het !!” Herhaal dat. Wees niet bang 

voor spanning, maar relativeer het: “Je hoeft niet bang te zijn”, zeg dat maar. 

– Dwing jezelf om volgens de antwoordinstructie te werken, en heb vertrouwen 

in jezelf. Vragen die je moeilijk vindt, kun je even ‘parkeren’. Later schieten je 

ook weer zaken te binnen, zo werken hersenen. 

 

EN NU: VEEL SUCCES, JE KUNT HET !!! 

. 
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