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Vraag 

Welke aspecten maken een examentraining in de exacte vakken in het voortgezet onderwijs effectief? 

 
Kort antwoord 

Een examentraining dient goed aan te sluiten bij de vereiste leerstof en dient te worden afgestemd op de 
vorderingen van de leerlingen. Hiervoor is het nodig dat leraren de inhoudelijke structuur van testen en 
examens (her-)kennen en de vereiste prestatieniveaus transparant en eenduidig helder worden gemaakt. 
Op basis van prestaties van leerlingen op eerdere (formatieve) toetsen, kan de leraar verbanden leggen met 
de beschikbare leerstof en aangepaste instructies en oefeningen geven. Hierdoor ontstaat een positieve 
'teaching-to-the-test'. 

In het antwoord worden diverse concrete aanbevelingen voor docenten gedaan en verwijzingen gegeven 
naar praktische naslagwerken. 

 
Toelichting antwoord 

Examentrainingen zijn 'hot'. Enerzijds wordt er in het reguliere onderwijs aan het eind van het voortgezet 
onderwijs nog alles aan gedaan om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het eindexamen. Voor 
docenten zijn hiervoor veel professionaliseringstrajecten beschikbaar, bijvoorbeeld via de (universitaire) 
lerarenopleidingen. Anderzijds ontstaat er de laatste jaren een ware run op buitenschoolse trainingen in het 
voortgezet onderwijs (zie b.v. artikel op nu.nl, 26 april 2012, of 28 april 2013. 
http://www.nu.nl/tag/examentrainingen/). Er zijn inmiddels ook veel (particuliere) bureaus waar leerlingen 
(tegen betaling) passende examentrainingen kunnen volgen. Verondersteld wordt dat dit alles samenhangt 
met de strengere exameneisen die er sinds 2013 voor het voortgezet onderwijs gelden (zie VO-raad, 2015). 
Inmiddels is er een uitvoerige discussie ontstaan over de wenselijkheid van de ontstane situatie. Met deze 
trainingen zouden leerlingen vooral 'trucjes' aanleren en geactiveerd worden tot oppervlakkig leren (het 
fenomeen 'training to the exam'), het zou de kansenongelijkheid in het onderwijs alleen maar versterken, en 
met deze examentrainingen zou er alleen maar worden gecompenseerd voor een gebrekkige kwaliteit van 
het reguliere onderwijs. Voor een meer uitgebreide beschrijving van diverse problemen rondom 'teaching to 
the test' is het artikel van Volante (2004) interessant en relevant.  

Tegen de achtergrond van deze discussie, speelt de vraag bij docenten, wat zij het beste kunnen doen om 
deze examentraining zo goed mogelijk uit te voeren, zodat hun leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen 
voorbereiden op het eindexamen. Wat is daarover uit onderzoek bekend? Welke maatregelen op het gebied 
van examentraining zijn effectief? 

http://www.nu.nl/tag/examentrainingen/


 
 

 

 

Algemene review 

Om deze vraag te beantwoorden plaatsen we deze vraag (in navolging van Scheerens, 2016) in een breder 
perspectief, door na te gaan op welke wijze aan leerlingen het best de gelegenheid kan worden geboden om 
op toetsen en examens het best te presteren? We veronderstellen daarbij dat leerlingen betere prestaties 
halen op de toets of het examen als de getoetste stof ook daadwerkelijk is onderwezen (er is dan sprake 
van 'alignment', aansluiting), maar hoe belangrijk is dit voor het verbeteren van de leerprestaties? 

Onder redactie van Scheerens (2016) is hierover een overzichtsstudie verschenen met effecten van de 
aansluiting van wat er is onderwezen (de leerstof) met de inhoud van examens. Het blijkt dat er nogal wat 
(meta-)studies hieromtrent bestaan, die sterk wisselende resultaten laten zien. De gemiddelde effectgrootte 
is echter gering (ongeveer .30). Al kunnen hier diverse verklaringen voor worden aangedragen (ook 
onderzoekstechnische), het kan helpen om kennis te nemen van de wijze waarop de leerstof en de toetsen 
of examens zijn opgebouwd. 

Ten aanzien hiervan worden in het boek van Scheerens twee benaderingen onderscheiden. 

De eerste benadering is een proactieve benadering. Dit betekent dat er doceerbare leertaken en toetsen 
worden afgeleid uit nationale standaarden, onderwijsdoelen, leerstofonderdelen, lesmethoden, lesplannen 
etc., waarmee docenten hun onderwijs inrichten. Op deze deductieve wijze worden het curriculum, het 
onderwijs en de toetsen ontwikkeld, zodat er tussen al deze onderdelen 'alignment' ontstaat. 

De tweede benadering is een reactieve benadering. Dit houdt in dat leerlingen worden voorbereid op een 
toets doordat er wordt uitgegaan van de beoogde toets. Vanuit deze toets wordt (door docenten) afgeleid 
wat de belangrijkste leerstofonderdelen zijn, die moeten worden onderwezen. 

Deze laatste benadering kan een negatieve component hebben. Er kan immers sprake zijn van zogenoemd 
`gereduceerd leren', waardoor prestaties van leerlingen op een toets niets meer zeggen over de feitelijke 
beheersing van de leerstof. Leerlingen presteren dan wel goed op een toets, maar hoeven daarmee nog niet 
de beoogde onderwijsdoelen te behalen. Leerlingen worden louter getraind een hoge score op de toets te 
halen, maar dit zegt dan niets meer over de vraag of leerlingen de leerstof ook beheersen. Dit is een niet 
wenselijke (oneerlijke) situatie. Ook een onethische situatie is onwenselijk, bijvoorbeeld door leerlingen de 
toetsvragen al voorafgaand aan de toets te geven, of leerlingen toetstrainingen te geven ('een geschikte 
toetsvoorbereiding is geen wedrace'). 

De laatste reactieve benadering kan echter ook een positieve component hebben, waardoor die 
benadering juist wèl legitiem is en en er wèl een efficiënte manier van leren ontstaat. Er ontstaat dan 
een positieve 'teaching to the test'. Hiervan is er sprake als leraren de (beoogde) toetsen of examens op een 
passende wijze gebruiken. Daarvoor moeten zij inzicht hebben in de basisstructuur en onderliggende 
dimensies van toetsen en examens, in samenhang met de leerstof van de leerlingen. Wanneer leraren 
vervolgens ook inzicht hebben in de prestaties van leerlingen (bijvoorbeeld door middel van formatieve 
toetsen of assessments), kan de leraar afleiden welke leerstofinhouden uit de beoogde toetsen of examens 
voor leerlingen nog moeilijk zijn. Daarmee worden formatieve assessments gebruikt om de vooruitgang van 
leerlingen in kaart te brengen en daar instructie op aan te passen. Er wordt meer of beter opbrengstgericht 
gewerkt (vgl. Visscher, 2015), niet alleen vlak vóór het moment van toetsing of examinering, maar 
gedurende het gehele leertraject. 
Deze situatie wordt pas mogelijk als er geschikte toetsen of examens bestaan en als leraren hiervan op een 
passende wijze gebruik maken. Zo moeten de structuur van testen en examens en de vereiste 
prestatieniveaus transparant en eenduidig helder gemaakt worden. Zo moeten toet ontwikkelaars en 
docenten de kerndomeinen van de leerstof en de toetsen op eenzelfde manier interpreteren. 



 
 

 

 

Als voorbeeld van deze positieve reactieve benadering verwijst Scheerens (2016) naar: 

 noties van het opbrengstgericht(er) werken, zoals door Visscher (2015) wordt beschreven. 
 de RTTI benadering (Drost & Verra, 2015), waarmee het toets- en het onderwijsproces in 

samenhang worden aangepakt. In de specialistische handleiding voor docenten, docententeams of 
scholen in het voortgezet onderwijs  worden toetsvragen ingedeeld in reproductie (R), directe 
toepassing (T), toepassing in nieuwe situatie (T) of inzicht (I). Vervolgens wordt toegelicht hoe RTTI 
in de les kunnen worden toegepast en door leerlingen kunnen worden benut. Ook wordt een 
schoolbrede aanpak beschreven en worden veel voorbeelden en werkvormen aangedragen. 

Overige onderzoeken 

Naast deze overzichtsstudie hebben we kleinschaliger onderzoeken gevonden, waarin aan docenten en 
waarin aan leerlingen/studenten wordt gevraagd wat zij de meest effectieve vorm van examenvoorbereiding 
vinden.  

Docenten zèlf geven hierover aan, dat het oefenen van examens en het maken van complete examens 
tijdens het schoolexamen het meest effectief is (Bijkers & van Breukelen, 2011).  

Als aan leerlingen of studenten wordt gevraagd wat zij een effectieve examentraining vonden, vonden Holst, 
Kerkmeijer en Peters (2012) dat leerlingen de cognitieve effecten het meest waarderen. Dit houdt in dat 
leerlingen het waarderen als zij overzicht krijgen van de stof, dat ze ervaring krijgen in het maken van 
examensommen, dat ze de stof beter begrijpen en dat ze voor het centraal examen een beter cijfer halen 
dan voor het schoolexamen. Naast deze cognitieve effecten waarderen leerlingen de persoonlijke aandacht 
van de docent tijdens de examentraining het meest. Op basis van deze onderzoeksbevindingen formuleren 
de auteurs een aantal adviezen, te weten: 

• geef een overzicht van de stof 
• besteed aandacht aan de structuur van de stof 
• werk voor het eindexamen in kleinere groepjes om daarmee meer persoonlijke aandacht te geven 

en individuele vragen te beantwoorden 
• oefen veel examensommen met de klas zodat leerlingen ervaringen kunnen opdoen 
• bespreek de opgaven aan de hand van het correctiemodel. 

In het algemeen geldt wel dat het belangrijk is om studenten/leerlingen te leren hoe ze het beste kunnen 
leren (vgl ook Gurung, Weidert en Jeske, 2010). Daarnaast is het belangrijk te bepalen welke doelen 
leerlingen zichzelf het best kunnen stellen. Het blijkt namelijk dat er een verband is tussen de doelen die de 
leerling zichzelf stelt, de leerstrategieën die de leerlingen hanteren en de prestaties op het eindexamen (zie 
bv Elliot, McGregor & Gable, 1999). Wanneer er beheersingsdoelen (mastery doelen) worden gehanteerd is 
de kans het grootst dat dit bij leerlingen leidt tot diepere verwerking van de leerstof en tot een verhoging 
van het doorzettingsvermogen. Bij het stellen van prestatiedoelen (performance-approach goals) is de kans 
het grootst dat dit leidt tot oppervlakkig leren van de leerstof. Leerlingen gaan daarmee bijvoorbeeld meer 
uit het hoofd leren. Wanneer juist prestatie-ontwijkende doelen worden gesteld (performance-avoidance 
doelen) zal dit meer leiden tot oppervlakkig en ongestructureerd leren, en juist minder tot diepere 
verwerking van de leerstof en lagere examenprestaties. 

Wanneer docenten op zoek zijn naar concrete werkvormen of tips, die zij zouden kunnen gebruiken tijdens 
de examentrainingen, dan zou gebruik kunnen worden gemaakt van het artikel van Lagares en Connor 
(2009). Hierin worden twintig werkvormen beschreven, die gebaseerd zijn op theorie en onderzoek. Deze 



 
 

 

 

werkvormen zijn toepasbaar in het voortgezet onderwijs en zijn gericht op leerlingen met lichte of matige 
leer- of gedragsproblemen. De werkvormen zijn echter ook goed toepasbaar bij reguliere leerlingen. Enkele 
voorbeelden van deze werkvormen zijn: verbind aantekeningen met afbeeldingen of plaatjes, gebruik 
muziek om beter te kunnen onthouden, zorgvuldig boeiende lessen plannen,  

Vankan en van Erp Taalman Kip (2003) formuleerden acht tips voor docenten als zij leerlingen willen trainen 
in het lezen en beantwoorden van examenvragen. Dit betrof het vak aardrijkskunde, maar de tips zijn 
waarschijnlijk ook bruikbaar voor de beta-vakken. Deze tips zijn tot stand gekomen op basis van een 
kleinschalig onderzoek onder leerlingen van twee havo-klassen. De vraag was hoe leerlingen examenvragen 
aanpakten en waar en hoe zij daarbij 'ontspoorden'. De tips betreffen het goed lezen van de vraag, het 
ordenen van de gegevens uit de vraag, het verwerken van de gegevens en het beantwoorden van de vraag. 
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Meer weten? 

De volgende websites bieden aanvullende informatie: 

o https://www.nro.nl/resultaten/kennisportal-onderwijs/?q=examentraining 
o https://www.vo-raad.nl/nieuws/strengere-eisen-voor-leerlingen-oorzaak-groei-examentrainingen 
o https://www.vo-raad.nl/nieuws/minister-bussemaker-op-alv-vo-raad-vo-heeft-belangrijk-

instrument-in-handen-voor-bestrijding-tweedeling 
o https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/04/12/beantwoording-kamervragen-

over-examentraining-die-scholieren-extern-moeten-inkopen 
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