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Een openboektentamen kan het beste voorbereid worden door regelmatig in de boeken te zitten. En 
dus niet in samenvatingen. De vaardigheden die bij deze vorm onder andere getoetst worden zijn:
• onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken;
• helder, kort en bondig kunnen formuleren van een antwoord (schrijftechniek);
• alert kunnen opzoeken (weet je waar je ongeveer zijn moet? Ben je goed in bedenken ‘Oh ja, dat  
  heeft daar en daar mee te maken, dus kan ik daar en daar zoeken’?).

Tips:
• koop de kernboeken (nieuw of tweedehands);
• maak aantekeningen in je boek en markeer belangrijke tekstdelen;
• vertrouw niet te veel op internet.

Een boek moet je doorbladeren, vooruit/achteruit openen en dichtslaan. Hoe meer beduimeld, hoe 
meer van jou, hoe meer in je systeem. Sommige studenten vinden het zonde om in hun boek te 
schrijven en te markeren. Hopelijk lukt het om je hier overheen te zetten en dit wél te doen. Profes-
sionals in de praktijk geven aan dat ze jaren na een bepaald tentamen het gezochte antwoord nóg 
‘voor zich zien’, gemarkeerd en al met aantekeningen op die ene pagina. Soms levert dit in één 
keer het antwoord op. In elk geval levert het je een zeer doeltreffende terugzoekmethode: je weet 
precies waar je moet zijn.

Voor het markeren van een tekst gelden twee basisregels:
1. Markeren doe je ná het lezen van een hoofdstuk of teksteenheid. Dan weet je namelijk beter wat  
    de essentie is dan tijdens de eerste lezing.
2. Je markeert niet meer dan vijftien tot twintig procent van een pagina. Anders staat er wel heel erg  
    veel essentie op zo’n pagina. Soms heb je helaas ‘super geconcentreerde teksten’. Dan heeft  
    markeren niet zoveel zin. Want je hele pagina wordt dan geel. Dan moet je wat anders verzinnen.  
    Mindmappen zou dan een goeie zijn.

Meer weten?
De studentenpsychologen van de Universiteit Leiden hebben een mooie website ontwikkeld waar 
verschillende soorten tentamens beschreven worden en 5ps voor een slimme aanpak daarvan. 
Check deze site eens: http://www.studietips.leidenuniv.nl/tentamens.html

Bron: ‘Nog Slimmer! Wegwijzer voor efficiënt en effectief studeren. Mirjam Pol, 2016. Hoofdstuk 8

Education & Student Affairs
careerandcounsellingservices@tudelft.nl


