
Jouw examentrainer als 
ervaringsdeskundige!

MBO EXAMENTRAINING
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OPTIMALE 
EXAMENVOORBEREIDING! 

Yeppe organiseert 
examentrainingen voor het 
mbo door heel het land. Het doel 
van de examentraining? De 
spanning in deze periode voor 
mbo-studenten verlichten door 
een extra steuntje in de rug te 
bieden. Dit doen wij door per vak 
persoonlijke begeleiding 
en gestructureerde uitleg aan 
te bieden in kleine groepjes. 
Zo bereiden wij de studenten 
optimaal voor op het examen! 

WIE ZIJN WIJ? 

Meer mogelijkheden, meer onderwijs. 
Daar staat Yeppe voor. Wij bieden 
onderwijsondersteuning aan op 
basisscholen, middelbare scholen en 
mbo’s. Samen vangen we lesuitval 
op, organiseren we lestrajecten 
en bieden we leerlingen en 
studenten extra begeleiding in én 
rondom de klas. Dit creëert ruimte 
voor leraren en docenten om zich te 
focussen op waar het om gaat: 
lesgeven. Wij werken uitsluitend met 
scholen samen en nemen geen 
opdrachten van particulieren aan. 
Onderwijsondersteuning is voor 
iedereen! Bij Yeppe geloven wij dat 
extra begeleiding niet afhankelijk 
mag zijn van de grootte van de 
portemonnee van de ouders. 

WIE ZIJN YEPPERS? 

Onze ondersteuningstrajecten 
worden uitgevoerd door onze 
Yeppers. Onder deze naam vallen 
alle ondersteuners met wie we 
samenwerken: bijlesdocenten, 
overstapcoaches, examentrainers, 
huiswerkbegeleiders en 1-op-1 
begeleiders. De Yeppers zijn jonge 
professionals, afstudeerders en 
studenten vanuit verschillende 
studierichtingen en vakgebieden. 
Bij de werving en selectie van onze 
Yeppers volgen we een kritische 
selectieprocedure waar de studie, 
achtergrond en ervaring van groot 
belang zijn. In deze procedure 
wordt meer dan 50 procent van 
de geïnteresseerden afgewezen. 
Dat is een groot aantal, maar zo 
weten we zeker dat de Yeppers 
geschikt zijn om op school aan de 
slag te gaan. Daarnaast krijgt elke 
beginnende Yepper training zodat 
ze goed voorbereid en met de 
juiste kennis leerlingen en docenten 
ondersteunen.

WAT IS EEN YEPPE 
EXAMENTRAINING? 

Tijdens de examentraining worden 
studenten in groepjes van ongeveer 
acht studenten voorbereid op hun 
examen. De studenten worden hierin 
begeleid door onze kundige 
examentrainers. De volledige 
examenstof wordt behandeld en 
studenten krijgen alle ruimte om hun 
prangende vragen te stellen. Een 
training wordt aangeboden in 
2 dagen voor 1 vak óf 3 dagen voor 2 
vakken. Tijdens de tweedaagse 
training wordt de volledige 
examenstof van één vak behandeld. 
Tijdens de driedaagse training wordt 
er ‘s ochtends gewerkt aan een vak 
en ‘s middags aan een ander vak. Zo 
vindt er genoeg afwisseling plaats 
om het brein te blijven prikkelen! 
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Studenten scoren 
na het volgen van onze 
examentraining 
gemiddeld 1 punt hoger 
dan het gemiddelde 
examencijfer.

Onze studiebegeleiders 
worden door de leerlingen 
beoordeeld met 
gemiddeld een 8,3.

van de studenten voelt 
zich beter voorbereid 
op het examen na de 
examentraining.

Ervaringen 
mbo examentraining
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ONDERDELEN EXAMENTRAINING

1 / Een examen 
maken: hoe dan?
Wat je voor een examen moet leren, 
wordt doorgenomen op school. Maar hoe 
breng je deze kennis het beste over 
tijdens het examen? Dit wordt behandeld 
in het eerste onderdeel ‘Een examen 
maken: hoe dan?’ . Want: hoe geef je 
correct antwoord op een vraag en waar 
krijg je nou precies punten voor? En wat 
voor type examenvragen zijn er? In dit 
onderdeel krijgen studenten al deze 
essentiële tricks onder de knie.



.5

ONDERDELEN BEGELEIDING

5 / AL JOUW VRAGEN BEANTWOORD?2 / KLASSIKALE UITLEG

Tijdens de klassikale uitleg geeft 
de examentrainer uitleg over de 
examenstof. Daarnaast gaan de studenten 
samen met de trainer klassikaal aan de 
slag met de examenopdrachten.

3 / ZELFSTANDIG AAN DE SLAG

Na de uitleg gaan studenten zelfstandig 
aan het werk met zorgvuldig 
uitgezochte examenopdrachten. Naast 
het toepassen van de inhoudelijke 
kennis, gebruiken de studenten de tips 
en tricks die ze in het eerste onderdeel 
van de examentraining hebben geleerd.

4 / OEFENING BAART KUNST!

De studenten gaan, na geoefend te 
hebben met examenvragen, zelf een 
volledig examen maken. Zo weten de 
studenten of ze goed voorbereid zijn op 
het examen.

Tijdens de training is er alle ruimte om 
vragen over het examen te stellen. In 
dit laatste onderdeel wordt er aandacht 
besteed aan persoonlijke vragen. Hoe 
ga je bijvoorbeeld om met examenstress 
en wat zijn tips voor ontspanning? De 
examentrainer gaat pas weg als al jouw 
vragen beantwoord zijn!



Het is fijn om de lesstof met een kleine 
groep te herhalen. Wij hebben zelf een 
hele grote klas. Nu zijn we met een kleine 
groep en komt de stof beter binnen.

Seraphine
Mbo-student examentraining 

De begeleider is een legend. Hij legt de 
stof goed en op een grappige manier 
uit waardoor je het beter onthoudt. 
Ik kan goed met hem praten, ook over 
dingen buiten school.

Tarik
Mbo-student examentraining 
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EEN EXAMENTRAINING INPLANNEN 
OP JULLIE MBO-SCHOOL?

angela@yeppe.nl

Robert van Eekeren 
Accountmanager
06 288 084 79

robert@yeppe.nl

Angela de Groot
Verbinder
06 834 004 87

Vrieslantlaan 6, 
3526 AA Utrecht

A.

030 750 1580 
06 401 513 30 
(Whatsapp)

T.

yeppe.nlW.

Instagram.com/yeppenl
Linkedin.com/company/yeppenl

S.

Voor meer informatie en de tarieven, neem contact op met:

mailto:marius%40yeppe.nl?subject=BROCHURE%20PAK
mailto:angela%40yeppe.nl?subject=BROCHURE%20PAK
https://www.yeppe.nl/
https://www.instagram.com/yeppenl/
https://www.linkedin.com/company/yeppenl
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