
  
 

 

 

Het mondeling examen 
(Jaap Milius) 
 
Het mondeling examen wordt vaak gebruikt als aanvulling op schriftelijke toetsing en als 
afsluitend onderdeel van de beoordeling. Zoals in een eindgesprek waarin de kandidaat zich 
verantwoord over de stage, een uitgevoerd (patiënt-)onderzoek, of de verslaglegging 
daarover. Kennis en inzicht van de student kunnen in een mondeling beoordeeld worden, 
maar de meerwaarde van de toetsvorm zit hem in het beoordelen van cognitieve en 
motorische vaardigheden (het oplossen van een probleem, een demonstreren van een 
beperkte handeling/vaardigheid). 
In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als de kandidaat visueel gehandicapt of dyslectisch is, 
dient het mondeling als vervanger van het schriftelijk examen. In het laatste geval worden 
de vragen van schrift voorgelezen en zal de beoordelaar de gegeven antwoorden van de 
kandidaat ter plekke moeten waarderen (scoren). Om deze beoordelingssituatie 
vergelijkbaar te laten zijn met het schriftelijk examen zal de examinator de vragen niet van 
extra informatie voorzien (clues, uitleg etc.).  
 
Sterkten en zwakten van het mondeling 
Kenmerkend voor het mondeling is dat de docent in direct contact en vis-à-vis vragen stelt 
aan de kandidaat die daar naar vermogen een antwoord op formuleert, waarna het gesprek 
onder regie van de examinator kan worden verdiept of worden verlegd. Dit is zowel de 
kracht van het mondeling examen maar ook haar achilleshiel. 
 
Het persoonlijke element (direct contact, face to face) van de toetsvorm draagt ertoe bij dat 
de kandidaat zich terdege op het examen voorbereidt. Het mondeling wordt daarmee wel 
gezien als een hefboom voor het leren. Tegelijkertijd kan het persoonlijk karakter van de 
afnamesituatie en de stress die dit tot gevolg heeft (persoonlijke verhoudingen, 
gezichtsverlies en afgangsgraad) een betrouwbare beoordeling in de weg staan. Dit nog 
naast de invloed die subjectieve zaken als kleding, dictie, omgangsvormen e.d. hebben op de 
beoordeling. 
 
Het spontaan stellen van vragen, mede als reactie op gegeven antwoorden van de student, 
maakt het mogelijk snel te switchen van onderwerp, en verdiepende en nuancerende vragen 
te stellen. Maar dit heeft wel tot consequentie dat de vragen die aan de studenten worden 
voorgelegd sterk van elkaar verschillen, waardoor onderlinge vergelijking van de gegeven 
antwoorden en resultaten moeilijk te realiseren is.  
 
Het waarderen van de antwoorden. De antwoorden van de studenten zullen verschillen en 
de waardering ervan door de docent worden in sterke mate bepaald door de eigen 
gedachtegang van de docent: de objectiviteit is daardoor moeilijk in de hand te houden. Ook 
niet onbelangrijk is dat de student invloed kan uitoefenen door het gesprek naar bepaalde 
onderwerpen te leiden. De representativiteit van de toets wordt daarmee beperkt en 
waardoor het lastig wordt studenten onderling te vergelijken. 



  
 

 

 

 
De afnametijd, zal bepalen hoeveel aan vragen/gespreksonderdelen aan de orde worden 
gesteld. Wordt een inhouddekkende toets nagestreefd of is het een steekproef de diepte in? 
 
Bekendraken van de vragen, tenslotte hebben studenten tussendoor veel gelegenheid om 
de vragen aan elkaar door te spelen. Stokpaardjes raken bekend en de voorbereiding van de 
ene student zal verschillen in de voorbereiding van de andere. 
 
Algemene richtlijnen voor het afnemen van een mondeling examen 
 

 Door de gespreksvorm kan de student invloed uitoefenen op de onderwerpen die 
besproken worden. Ook zorgt de gespreksvorm ervoor dat allerlei soorten vragen, 
van verschillend niveau, door elkaar worden gesteld. Bereid daarom vooraf goed 
voor op welk vragen de student een antwoord moet geven ten behoeve van een 
goede dekking over de onderwerpen en een goede representativiteit. 

 Standaardiseer de gesprekken zoveel mogelijk door voor elk gesprek evenveel tijd te 
nemen en de indeling van het gesprek en de startvragen vergelijkbaar/hetzelfde te 
houden. 

 Voorkom dat stress de prestaties beïnvloeden, door de student op zijn gemak te 
stellen, te beginnen met een makkelijke vraag, neutraal te reageren op foute 
antwoorden.  

 Noteer de antwoorden die studenten geven, zodat u later kunt onderbouwen hoe u 
tot uw oordeel bent gekomen. 

 
Meer uitgebreid vindt u tips in de aandachtspunten voor het afnemen van een mondeling 
examen De knelpunten van de toetsvorm kunnen daarmee beperkt worden terwijl de 
gebruiksvoordelen zoveel mogelijk worden benut.  
 
Aandachtspunten Mondeling tentamen 
 
Vooraf 
 Informeer studenten tijdig over procedure, tijdsduur en aard van de vragen 
 Schakel een tweede beoordelaar in 
 Zorg voor een goede taakverdeling tussen de beoordelaars 
 Stel per examen een vragenlijst op, die doeldekkend is: besteed aan belangrijke onderwerpen meer tijd 

dan aan minder belangrijke 
 Zorg voor meerdere vragen, die in korte tijd te beantwoorden zijn 
 Schrijf de vragen volledig uit 
 Maak een gespreksindeling die in tijd wordt bewaakt; verdeel de taken en de rollen (gespreksleider).  

 
Het Gesprek 
 Stel de student op zijn/haar gemak 
 Leg kort de procedure uit (agenda), en geef aan wat van de student verwacht wordt 
 Start met een binnenkomertje 
 Zorg er voor dat u het antwoord begrijpt 



  
 

 

 

 Vat regelmatig samen en stel controle vragen 
 Vraag door bij een onvoldoende (duidelijk) antwoord 
 Zorg ervoor dat u het antwoord (toelichting) niet weggeeft 
 Laat u niet verleiden tot vragen die buiten de stof vallen 
 Reageer positief-neutraal 
 Geef bij afsluiting van het gesprek de student de gelegenheid aan te geven of zij/hij in voldoende mate 

haar/zijn kennis heeft kunnen etaleren.  
 

De beoordeling 
 De beoordelaars stellen eerst individueel beoordeling op en komen tot consensus op verschilpunten  
 Beoordelingselementen 

 Was antwoord duidelijk en gestructureerd (formulering, zinsbouw) 
 Was antwoord nauwkeurig en specifiek 
 Was antwoord een antwoord op gestelde vraag 
 Ondersteunt student uitspraken met argumenten (feiten en voorbeelden)  
 Geeft student er blijk van dat complex probleem verschillend te benaderen is  
 Geeft student er blijk van dat hij/zij de kennis kan toepassen op nieuwe problemen? 

 Informeer student over de beoordeling en licht zo nodig toe, vraag om een reactie (zonder discussie aan te 
gaan). 

 
 
 


