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Van der Hoek wendde MyLab NL op diverse manieren 
aan tijdens de opleiding. Dat deed hij bijvoorbeeld 
om de kennis van studenten over bepaalde onder-
werpen te toetsen, maar ook om het overzicht te 
bewaren over hun resultaten. Hij vond MyLab NL ook 
een handige tool om de voortgang van individuele 
studenten te volgen bij toetsen en huiswerk.

Doelen
1. Achterhalen hoe hij studenten zou kunnen helpen 

hun manier van studeren te verbeteren.
2. Monitoren of studenten de stof bekijken.
3. De mogelijkheid hebben om hun studievoortgang 

te controleren.
4. Studenten stimuleren om tijdig te beginnen met 

leren in plaats van te wachten tot het laatste 
moment, wat doorgaans net voor het examen was.

Ervaringen en bevindingen van 
studenten    
• De meeste studenten gebruikten MyLab NL 

minstens een keer per week.
• Het merendeel van de studenten had er geen 

moeite mee om met MyLab NL te starten.
• Studenten vonden dat zij beter voorbereid waren 

op hun examens. 
• Studenten gaven aan dat het studeren veel pretti-

ger was door het gebruik van MyLab NL, vergele-
ken met alleen maar leren met het lesboek.

• De meerderheid van de studenten gelooft baat te 
hebben gehad bij de wekelijkse toetsen via MyLab 
NL.

• Studenten zijn van mening dat het gebruik van 
MyLab NL heeft geholpen om hogere cijfers te 
behalen dan wanneer er geen gebruik van zou zijn 
gemaakt. 

• Studenten maakten het meest gebruik van het 
toetsonderdeel.

• Bijna alle studenten gebruikten MyLab NL op hun 
laptop of PC.

• De meeste studenten werkten thuis of op school 
met MyLab NL, maar sommigen gingen er ook 
onderweg mee aan de slag.

• Studenten vonden dat zij met MyLab NL het 
overzicht over het vak beter konden bewaren, 
in vergelijking met hun ervaringen met andere 
vakken op de HAN.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is een HBO met een campus in elk van deze twee steden. 
In totaal studeren er meer dan 30.000 mensen aan de HAN, waaronder 3.000 internationale studenten uit 
meer dan 70 landen. Het studieaanbod omvat meer dan 80 opleidingen in 14 studierichtingen. Paul van der 
Hoek is docent Inleiding Marketing. Van der Hoek zag in MyLab NL een manier om zijn studenten te motiveren 
om te blijven leren gedurende het gehele studietraject. Tegelijkertijd vonden studenten dat het leren hen 
gemakkelijker afging met MyLab NL, ze vonden het studeren leuker en het hielp hen om hun examens te halen.

“Ik besloot met MyLab NL te werken omdat ik wilde dat mijn studenten betere 
studievaardigheden en studiegewoontes zouden ontwikkelen. MyLab NL heeft 
zeker geholpen bij het bereiken van dit doel, aangezien ik een verbetering zag 
in de motivatie en een toename van de tijd die ze besteedden aan studeren. 
Een bijkomend voordeel was dat betere studiegewoontes en motivatie ook 

betere resultaten bij de opleiding tot gevolg hadden.”
— Paul van der Hoek, docent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
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