
 

 

Hoe omgaan met examenstress 

 
Een examen doen is niet bepaald het leukste onderdeel van een opleiding. Sterker nog….het is vreselijk! Het is veel 
werk en het geeft stress. 
 
Wat ook heel erg is, is als je tijdens je examen om je heen kijkt en alle mensen driftig ziet pennen, terwijl jouw 
blaadje erg leeg blijft omdat de eerste de beste vraag al compleet abracadabra voor je was. Troost je dat heeft 
iedereen, ook diegene die zeiden dat hun examen heel gemakkelijk was.  
 
Hieronder vind je nog een aantal tips om je examens te overleven.  
 

Tips om examens te overleven 

 

1. 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor je examen. Vijf minuten van tevoren binnen komen rennen 
zorgt alleen maar voor onnodig veel stress. Zorg dat je minimaal een kwartier tot 20 minuten op 
voorhand aanwezig bent. 

2.  
Zorg voor voldoende materiaal, een extra pen en potlood. Als de ene leeg is, heb je altijd nog een 
reserve. 

3.  
Leg alles wat je nodig denkt te hebben tijdens je examen op je tafel dan ben je gerust en hoef je 
achteraf niet naar je materiaal te zoeken. 

4.  Als je op tijd bent kun je een fijne plek in het lokaal uitzoeken.  

5.  
Als je het examen hebt gekregen, controleer dan of je alles hebt, als je daaraan twijfelt vraag je dat 
aan je docent. 

6. 
Je kunt er voor kiezen om eerst je hele examen door te lezen voordat je begint, maar dat kost tijd 
die je later misschien nodig hebt. Begin er gewoon aan, dan zie je vanzelf welke vragen je krijgt.  

7. 
Lees je vragen goed. Het is heel vervelend en zonde van je tijd als je merkt dat je het verkeerde 
antwoord hebt gegeven. Als je de vraag twee keer leest, snap je hem meestal ook beter. 

8. 
Als je een vraag niet snapt, laat hem dan nog even open en blijf er niet te lang bij stil staan. 
Misschien vind je verderop in het examen wel iets waardoor je je het antwoord weer kunt 
herinneren. 

9. 
Deel je tijd goed in gebruik de tijd goed. Zit je bij het raam, dan is naar buiten staren erg prettig, 
maar zonde van je tijd.  

10. 
Vul altijd iets in. Als je de vraag open laat, dan is het zeker fout. Je antwoord kan onzinnig lijken, 
maar levert misschien toch nog een puntje op.  

11. 
Zie je het even niet meer zitten, leg dan je pen neer en haal een paar keer goed adem, probeer in 
ieder geval rustig te blijven.  

12. 
Maak je niet druk om mensen die eerder weg gaan dan jij. Voor hetzelfde geld hebben zij de helft 
van de vragen open gelaten en zit jij voor niks te stressen.  

 

 



 

 

Toch nog hulp nodig? 

 

Geen probleem, neem dan zeker contact op met de leercoaches.  
 
 
 
Voor campus Hasselt, Tongeren en Westerlo 
Laurence Leën  
E-mail: laurence.leen@syntra-limburg.be 
GSM: 0472/897097 
 
 
 
 
 
 
Voor campus Genk, Maaseik en Neerpelt 
Liesbeth Werelds 
E-mail: Liesbeth.werelds@syntra-limburg.be 
GSM: 0496/565296 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


