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De SuperSamenvatting 

Een toegestaan hulpmiddel bij theorie-examens binnen het 

Herzien Diplomastelsel Burgerzaken 

 

Op aangeven van de partneropleiders van de NVVB is door de PublieksAcademie van de NVVB 

onderzoek gedaan hoe examenangst bij kandidaten verminderd kan worden. Dit heeft geleid 

tot de SuperSamenvatting. Zeg maar een toegestaan spiekbriefje dat bij alle theorie-examens 

binnen het Herzien Diplomastelsel Burgerzaken op NLQF-4 en NLQF-6 niveau mag worden 

gebruikt tijdens de afname van het examen.  

 

Wat mag wel en wat mag niet? 

Wat er op de SuperSamenvatting staat, hoe klein of hoe groot je schrijft, hoe weinig 

kantlijnruimte je overlaat en hoe je de informatie ordent mag je zelf weten. Maar er gelden 

wel vijf eenvoudige eisen waaraan de SuperSamenvatting moet voldoen: 

1. Maximaal 1 A4 enkelzijdig beschreven. 

2. Handgeschreven waarbij het gebruik van verschillende kleuren pen en gebruik van 

markeerstiften is toegestaan (zie het voorbeeld op de volgende pagina). 

3. Eventueel te gebruiken schema’s, tabellen en dergelijke moeten ook handgeschreven of 

handontwikkeld zijn. Dus met de hand iets overnemen mag wel, maar een kopietje 

maken en die opplakken mag niet. 

4. Het moet eigen werk zijn. 

5. In de rechter bovenhoek staan de volgende gegevens duidelijk leesbaar: 

a. jouw voor- en achternaam; 

b. de naam van het examen; 

c. de examendatum en aanvangstijd van het examen; 

d. de examenlocatie. 

 

Niet toegestaan is: 

∎ Het gebruik van de achterzijde van het A4. 

∎ Het gebruik van een A4 als een printafdruk. 

∎ Een kopie van een handgeschreven SuperSamenvatting van een andere kandidaat. 

∎ Het gebruik van verschillende handgeschreven papiertjes geplakt op het ene A4 met 

extra informatie. 

∎ Het gebruik van een vergrootglas of een vergelijkbaar iets met als doel om tijdens de 

afname klein geschreven teksten te kunnen lezen. 

 

SuperSamenvattingen die niet aan het bovenstaande voldoen worden door de surveillant 

(toezichthouder) voor of tijdens het examen ingenomen en ter controle aan de Examen-

commissie ter beschikking gesteld. Je mag het examen afmaken, maar zonder de SuperSamen-

vatting. Het examen kan ongeldig worden verklaard. 

 

Na afloop van het examen moet de SuperSamenvatting worden ingeleverd bij de surveillant. 

Via de presentielijst zal worden gecontroleerd of de SuperSamenvatting is ingeleverd. Is deze 

niet ingeleverd dan wordt de uitslag van het examen ongeldig verklaard. Na controle van de 

aanwezigheid worden de SuperSamenvattingen vernietigd. Aan de SuperSamenvatting kunnen 

geen rechten worden ontleend. 
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Wellicht ten overvloede het volgende. Het gebruik van de SuperSamenvatting is niet verplicht. 

Je kunt ook zonder die samenvatting ‘op examen gaan’. Het ontwikkelen van een goede 

SuperSamenvatting kost je tijd, maar kent ook belangrijke voordelen. 

 

Voordelen van het gebruik van de handgeschreven SuperSamenvatting 

De voordelen van de handgeschreven SuperSamenvatting zijn: verminderde examenangst, 

verbeterde leerprestaties en het beter beklijven van kennis en inzichten. Het gebruik van de 

SuperSamenvatting bij een examen is in Nederland een nog vrij onbekende examenmethode, 

ondanks de voordelen. De PublieksAcademie van de NVVB wil jou graag laten profiteren van 

de voordelen, dus staat ze de SuperSamenvatting toe.  

 

Een handgeschreven formaat van slechts één A4 enkelzijdig laat niet toe dat de kandidaat alle 

leerstof kan overnemen. Je zult dus keuzes moeten maken wat je wel of niet op de 

samenvatting zet. Dit blijkt juist het succes van SuperSamenvatting te verklaren. Kandidaten 

gaan actief leren, vragen zich af, wat weet ik wel, wat niet, wat kan ik onthouden en wat niet, 

wat vind ik moeilijk en wat snap ik wel. Kortom de SuperSamenvatting structureert het leren 

en zet aan tot leren, wetende dat de SuperSamenvatting je kan gaan helpen tijdens het 

examen. 

 

De reden om printafdrukken te verbieden heeft drie belangrijke redenen: 

∎ Door intelligent met een pen de leerstof samen te vatten en inhouden te structureren, 

wordt juist meer geleerd dan met typen en afdrukken (blijkt uit onderzoeken). 

∎ Je wordt gedwongen met de beperkt beschikbare ruimte te woekeren. Je wordt daardoor 

aangezet om de leerstof actief te verwerken en te bepalen wat je wel of niet opneemt en 

hoe. 
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