Bij de opleiding CE op Hogeschool Windesheim wordt Sales- en accountmanagement met de
digitale leeromgeving Pearson MyLab NL ingezet in zes klassen (108 studenten in totaal)
tijdens 6 werkcolleges in september en oktober 2016. De bijgaande case study over het
inzetten van deze blended-learningmethode leverde
mooie resultaten op, zowel voor de studenten als docent.

55%

Flipping the classroom
Studenten zijn thuis aan de slag gegaan op MyLab NL,
waarbij ze online instructie kregen, middels videocolleges,
de eText, de casuïstiek en toetsvragen. Op basis van de
resultaten kon de docent heel specifiek díé onderwerpen
behandelen die niet ‘geland’ waren. Hierdoor gaf hij geen
standaard hoorcollege, maar behandelde juist per klas ‘op
maat’ de stof die gewenst was, waarbij hij veel persoonlijke
aandacht aan studenten kon geven.
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van de studenten gaf
als waardering een
of hoger
(op een schaal
van 1 tot 5)

Gemotiveerde studenten
• Hoge kans op slagen voor het tentamen
• Geanimeerde werkcolleges i.p.v. hoorcolleges
• Zien en gezien worden: meer tijd voor interactie en
persoonlijke aandacht van docent
• Optimaal gebruik van de tijd tijdens het werkcollege
• Persoonlijk inzicht in nog te maken stappen

was door het maken van
de Toetsvragen beter voorbereid op colleges
en/of het tentamen

Voordelen docent
• Studenten worden uitgedaagd en zijn gemotiveerd
• Tijdens colleges is er tijd voor verdieping
• Meer tijd om persoonlijke aandacht en feedback op
persoonlijk niveau te geven
• Inzicht in tentamenvoorbereiding studenten
• Docent wordt meer coach dan hoorcollegedocent
• Relevantie colleges is duidelijk voor studenten

73%

kreeg door het
maken van de cases en
opdrachten een beter
begrip van de lesstof

Ga je je tentamen voorbereiden met MyLab?
Ja, met de eText
Ja, met de mc-vragen
Ja, met de casuïstiek en feedback
Ja, met de 3 bovenstaande antwoorden
Nee, ik ga het boek bestuderen
Nee, ik heb niet het idee dat ik nog veel
tentamenvoorbereiding nodig heb
Overig

1,6%
30,6%
6,5%
38,7%
8,1%
0%
14,5%

Resultaten
1. 80% van de 108 studenten woont alle werkcolleges bij
2. 90% van 108 studenten participeert in MyLab NL
3. 99 studenten maakten het tentamen, waarvan er 88
geslaagd zijn. Een slagingspercentage van 89%!

“Pearson’s digitale leeromgeving heeft mij echt geholpen om dit
onderwijsconcept vorm te geven” — André Tertoolen, docent Windesheim
Ook benieuwd naar de blended-learningmethoden van Pearson? Vraag meer informatie of
een demonstratie aan via uw accountmanager, docent@pearson.com of bel 020-5755800.

