Tips voor het maken van een multiple choice-tentamen
Ga systematisch te werk en werk in rondes.
Bij een tentamen focus je telkens op één vraag tegelijk. Dek indien mogelijk andere vragen af.
Bij elke vraag probeer je in een zo kort mogelijke tijd de moeilijkheidsgraad van de vraag te
beoordelen.
1.
2.

Je leest de vraag zorgvuldig.
Is het een gemakkelijke vraag? Dan beantwoord je deze direct. Deze vragen beantwoord je
dus allemaal in de 1e ronde.
3. Is het een moeilijke vraag? Dan sla je deze direct over. Je blijft er niet te lang bij stilstaan. Je
markeert de vraag met een streepje of vinkje als ‘moeilijk’. Deze vragen beantwoord je in de
2e ronde.
4. Is het een zéér moeilijke vraag markeer je deze vraag als zodanig. Deze vragen maak je pas in
de laatste, 3e ronde.
5. Uiteindelijk vul je bij elke vraag een antwoord in. Als je het écht niet weet doe je een gok.
Op deze wijze gebruik je de tijd het meest efficiënt
Het beantwoorden van de vraag.
1.
2.
3.
4.

Dek je tentamen zo af dat je alleen de vraag kunt lezen, en nog niet de antwoorden kan zien.
Lees de vraag zorgvuldig en bedenk voor jezelf (vóór je de antwoordopties bekijkt) of je het
antwoord weet.
Formuleer het antwoord in je hoofd, probeer voor jezelf helder te krijgen welke steekwoorden
of welk hoofdargument volgens jouw in het antwoord moeten staan.
Nu kijk je pas naar de antwoorden. Als het antwoord wat jij net in je hoofd hebt geformuleerd
erbij staat, hoef je de andere antwoorden niet meer te bekijken. Je kiest dan voor dit
antwoord.

Als je het antwoord niet van te voren kunt formuleren pak je het als volgt aan:
Kies strategisch.
Bij vier antwoordalternatieven geldt over het algemeen:
1.
2.
3.

Eén van de vier is duidelijk onjuist.
De tweede blijkt met enig nadenken niet juist te zijn.
Bepaal nu welke van de twee de beste is. De volgende punten helpen hierbij.
•
•
•

Lees de vraag en de antwoorden zorgvuldig.
Zoek en vergelijk de sleutelwoorden.
Het gaat om het beste antwoord; het hoeft niet perfect te zijn. De andere antwoorden zijn
soms "echt" onzin, soms alleen maar "minder juist".

Als je goed bent voorbereid en je hebt de vraag zorgvuldig gelezen, dan is de eerste indruk vaak de
beste. Verbeter alleen als je het zeker weet!

