
Online (school)examentrainingen voor VMBO, HAVO en VWO

OnlineSlagen



Wat is 

OnlineSlagen?



Voor leerlingen
De examentrainingen bevatten alle stof voor de examens (CE + SE)

www.onlineslagen.nlMeer informatie?

Optioneel voor 
scholen



Inloggen voor

leerlingen



Hoe krijg ik toegang tot mijn account?
Je ontvangt een email met inlog instructies voor je persoonlijke account 

Bekijk je mail voor 
inloginstructies

Log in met 
gegevens uit mail

Check je spam of 
ongewenst folder

Niet gevonden? Gevonden

Gevonden

Neem contact op 
en wij helpen je 

verder

https://www.onlineslagen.nl/contact

Niet gevonden?



Examentrainingen



Trainingen overzicht
Bekijk het overzicht van de examentrainingen

2. Selecteer een 
training

1. Navigeer naar 
“Trainingen”

Zoek een onderwerp 



Lesmethode selectie
Leer aan de hand van je lesmethode

2. Selecteer je 
lesmethode of gebruik de 
OnlineSlagen methode



Overzicht van de training 
Bekijk het overzicht van alle onderdelen en onderwerpen

1. Ga naar een 
onderwerp

2. Test jezelf voor 
het hele onderdeel

3. Het laatste 
onderdeel bevat 
oefenexamens



Onderwerp
Bekijk de video, theorie en begrippenlijsten

1. Bekijk de 
video

2. Lees de theorie
3. Oefen met begrippen

4. Maak de 
opgaven



Opgaven (1/2)
Maak de opgaven

2. Selecteer het antwoord

2. Vul antwoord in

3. Lever je 
antwoord in

1. Open vraag1. Meerkeuzevraag



Opgaven (2/2)
Bekijk de antwoorden en geef jezelf een score (bij open vragen)

2. Bekijk de extra uitleg 
om het antwoord beter te 
begrijpen

2. Geef jezelf een score aan de 
hand van het antwoordmodel

3. Je score wordt 
automatisch bijgehouden

1. Open vraag1. Meerkeuzevraag



Leerlingen dashboard
Hier zie je de resultaten die je hebt behaald met de trainingen

5. Ga naar onderwerp

1. Navigeer naar “Voortgang”

2. Kies het vak

1. Totale voortgang 
voor Natuurkunde

2. Voortgang per 
onderdeel

3. Voortgang per 
onderwerp



Zelftesten
Bekijk de antwoorden en geef jezelf een score (bij open vragen)

1. Start zelftest

2. Maak opgaven

3. Lever test in

4. Bekijk hoe je presteert 
per onderwerp

5. Je cijfer voor het 
hele onderdeel

6. Bekijk je wat je 
goed en fout deed



Digitale examenbundel
Oefenen met alle relevante oude oefenexamens

1. Het laatste 
onderdeel bevat alle 
relevante oude 
examens

2. Maak examen

3. Bekijk resultaten in 
je dashboard en zie of 
je klaar bent voor het 
examen!



Chatondersteuning
Onze examentrainers staan voor je klaar

1. Klik op het blauwe icoon 
om de chat te openen

2. De chat is het hele jaar 
geopend voor algemene 
vragen

3. Optioneel: Vanaf 1 april 
staan onze examentrainers 
klaar voor alle inhoudelijke 
vragen
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