Het gebruik van de computer bij de Staatsexamens NT2 Lezen en Luisteren
Hieronder staat stap voor stap beschreven hoe u de computer gebruikt bij de examens Lezen en
Luisteren. U ziet ook voorbeelden van hoe het examen er op de computer uitziet.
1. Het beginscherm
U ziet eerst een scherm waarop de naam van het examen staat. Helemaal bovenin de blauwe balk
ziet u ook uw eigen examennummer staan. Controleer of dat nummer klopt. Als het examen begint,
klikt u eerst op ‘OK’ om naar het volgende scherm te gaan. Bij het examen Luisteren klikt u op ‘NEXT’.
2. De voorbeeldopgave
Het examen Luisteren begint met een voorbeeldopgave, zodat u kunt wennen aan het gebruik van de
computer en aan de stemmen van de sprekers. U krijgt eerst een introductie op de voorbeeldopgave.
Hieronder (afbeelding 1) ziet u hoe dit scherm eruitziet bij het examen Luisteren.

Afbeelding 1
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Daarna krijgt u de voorbeeldvraag en de antwoorden te zien. Lees deze vraag en de antwoorden
door. Luister daarna naar de tekst en probeer de vraag in uw hoofd te beantwoorden. Bij deze
voorbeeldopgave hoeft u uw antwoord nog niet te geven. Na dit voorbeeld krijgt u rustig de tijd om
opgave 1 door te lezen.
Hieronder (afbeelding 2) ziet u hoe het scherm met de voorbeeldvraag en antwoorden eruitziet bij
het examen Luisteren.

Afbeelding 2
3. Het examen
Beantwoord de vragen bij de luisterfragmenten (examen Luisteren) of de teksten uit het boekje
(examen Lezen). De vraag staat steeds bovenin uw scherm. Lees eerst de vragen goed door. Ga
daarna pas de tekst lezen of beluisteren.
Daarna kiest u uw antwoord. De antwoorden staan onderin het scherm. Bij elke vraag staan twee,
drie of vier antwoordmogelijkheden. Klik op de letter bij het antwoord van uw keuze. Daarna gaat de
computer automatisch naar de volgende vraag.
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Hieronder ziet u voorbeelden van schermen met vragen en antwoorden.

Afbeelding 3

Afbeelding 4
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4. Het gebruik van de nummerbalk
a. Let op de kleuren van de nummers in de nummerbalk
Bovenin het scherm ziet u een balk met de nummers van de opgaven. Deze nummers kunnen de
volgende kleuren hebben:
 Geel: dit is de opgave waar u bent.
 Groen: dit betekent dat u de vraag hebt beantwoord.
 Blauw: dit betekent dat u die vraag nog moet beantwoorden.

Let op: er zijn slechts 10 nummers te zien. U kunt op de pijltjes klikken om naar de andere opgaven
te gaan.

b. U kunt uw antwoord nog veranderen
Wilt u uw antwoord nog veranderen? Klik dan bovenin het scherm op het nummer van de opgave die
u wilt veranderen. Klik daarna op het antwoord dat u wilt kiezen. Het antwoord dat u het laatst
aangeklikt heeft, wordt opgeslagen.
c. Controleer goed of u alle vragen hebt beantwoord
U bent klaar als u bij alle opgaven een antwoord hebt gegeven. Alle nummers zijn dan groen
gekleurd. Alleen bij de laatste vraag wordt er niet verder geklikt. U blijft dan op dat nummer staan en
dat blijft dan geel.
Als u wilt controleren of u geantwoord heeft, kunt u klikken op het nummer ervoor. Als het goed is,
ziet u dat ook de laatste vraag groen gekleurd is.
d. Sluit het examen af
Bent u klaar met het examen? Klik dan op de knop bovenin die hier rood omcirkeld is:

Als u nog niet alle vragen hebt beantwoord krijgt u een melding:

Klik dan op ‘Nee’ en dan ziet u welke vragen u nog niet hebt beantwoord: deze zijn blauw.
Als u nog tijd heeft, kunt u deze vragen alsnog beantwoorden.
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5. Klaar?
Als u alle vragen beantwoord heeft óf als de examentijd voorbij is, dan klikt u weer op dezelfde knop
die hierboven rood omcirkeld is. U sluit het examen af door eerst op ‘JA’ en dan op ‘OK’ te klikken.
Hiermee worden uw antwoorden opgeslagen en bent u klaar met het examen.

5

