
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Marktonderzoek 

VUB-ONDERWIJSBELEID 

Groep 5 – The Night Shift 

GAËLLE CLAEYS (0538836) 
KEVIN DE VOS (0514061) 

KAREN FILLIAERT (0558413) 
REDA SALEK (0508188) 
SIBEL TAÇ (0502101) 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Verantwoordelijke professor: Prof. Dr. Malaika Brengman 
Begeleidende assistenten: Laurens De Gauquier 

Economische en Sociale Wetenschappen & Solvay Business School
  



 

 1 

 

 

  



 

 2 

INHOUDSTAFEL 
Lijst van Afbeeldingen ........................................................................ 4 

Lijst van tabellen ................................................................................ 4 

1. Probleemstelling & Omkadering ..................................................... 5 

1.1 Werking Infopunt Studenten .............................................................. 5 

1.2 Huidige probleemstelling ................................................................... 6 

1.3 Plan van aanpak................................................................................. 7 

2. Onderzoeksvraag ............................................................................ 8 

2.1 Bijhorende Deelvragen ....................................................................... 8 

3. Literatuurstudie ............................................................................ 10 

3.1 Studentenwebsite ............................................................................ 10 

3.2 Technology Acceptance Model .......................................................... 10 

3.3 Criteria voor een succesvolle website .............................................. 11 

4. Methodologie ................................................................................ 16 

4.1 Pre-onderzoek ................................................................................. 16 
4.1.1 Te analyseren data afbakenen in tijd ......................................................... 16 
4.1.2 Opstellen onderzoeksvragen en bijhorende deelvragen ................................. 16 

4.2 Onderzoek/Analyse ......................................................................... 17 
4.2.1 Exploratieve studie ................................................................................. 17 
4.2.2 Beschrijvende statistiek........................................................................... 18 

4.3 Postonderzoek ................................................................................. 19 

5. Analyse ......................................................................................... 20 

5.1 Explorerende studie van student.vub.be .......................................... 20 
5.1.1 Zichtbaarheid ........................................................................................ 20 
5.1.2 Gebruiksvriendelijkheid ........................................................................... 20 
5.1.3 Geloofwaardigheid .................................................................................. 22 
5.1.4 Verkoopbaarheid .................................................................................... 22 
5.1.5 Schaalbaarheid ...................................................................................... 22 

5.2 Beschrijvende data .......................................................................... 22 
5.2.1 Devices ................................................................................................ 23 
5.2.2 Journey naar student.vub.be .................................................................... 26 
5.2.3 Gebruikte tijdstip van student.vub.be ........................................................ 34 
5.2.4 Populaire pagina’s en exit pagina’s ............................................................ 36 
5.2.5 Soort gebruikers .................................................................................... 37 

6. Conclusie ....................................................................................... 41 

6.1 Antwoorden op de deelvragen.......................................................... 41 

6.2 Aanbevelingen ................................................................................. 42 

6.3 Beperkingen onderzoek en suggesties verder onderzoek ................. 44 
6.3.1 Beperkingen onderzoek ........................................................................... 44 
6.3.2 Verder onderzoek ................................................................................... 45 



 

 3 

7. Gids ............................................................................................... 45 

8. Bibliografie.................................................................................... 49 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 4 

LIJST VAN AFBEELDINGEN 
Afbeelding 1: Technology Acceptance Model ................................................... 11 

Afbeelding 2: Gemiddelde Laadtijd per sessie .................................................. 20 

Afbeelding 3: Structuur website ................................................................. 21 

Afbeelding 4: Aantal sessies per device in academiejaar 18-19 ................................ 23 

Afbeelding 5: Aantal sessies per device van nieuwe gebruikers in academiejaar 18-19 ...... 24 

Afbeelding 6: Gemiddelde sessie duur in academiejaar 18-19 ................................. 26 

Afbeelding 7: Top zes invalswegen van Google Analytics ...................................... 26 

Afbeelding 8: Globaal piekmomenten van bezoeker aantallen op de website ................ 35 

Afbeelding 9: Aantal gebruikers per week en dag .............................................. 35 

Afbeelding 10: Aantal gebruikers over de maanden heen ..................................... 36 

Afbeelding 11: Algemene onderverdeling van soort gebruikers ............................... 38 

Afbeelding 12: Taalinstellingen websitegebruikers ............................................ 39 

Afbeelding 13: Land websitegebruikers ......................................................... 39 

Afbeelding 14: Homepagina website ........................................................... 46 

Afbeelding 15: Gebruikers overzicht ............................................................ 47 

 
 

LIJST VAN TABELLEN 
Tabel 1: Criteria waaraan een website moet voldoen .......................................... 12 
Tabel 2: Aantal sessies, % nieuwe sessies en nieuwe gebruikers per device in academiejaar 18-

19 ............................................................................................ 24 

Tabel 3: Bouncepercentage, gemiddeld aantal pagina’s per sessie en gemiddelde sessieduur 

per device in academiejaar 18-19 ........................................................... 25 

Tabel 4: Gebruikte zoektermen .................................................................. 27 

Tabel 5: Organic Search – Landing page ........................................................ 28 

Tabel 6: Vanwaar worden bezoekers doorverwezen? .......................................... 29 

Tabel 7: Wanneer worden bezoekers doorverwezen? .......................................... 30 

Tabel 8: Welke sites worden rechtstreeks bezocht? ............................................ 31 

Tabel 9: Vanwaar komen de bezoekers?  ....................................................... 24               

Tabel 10: Wanneer gaan de bezoekers? ........................................................ 32 

Tabel 11: Welke sociale Media worden gebruikt?  ............................................. 25 

Tabel 12: Social – Landing Page ................................................................. 33 

Tabel 13: Bouncepercentage, gemiddeld aantal pagina’s per sessie en gemiddelde sessieduur 

per kanaal ................................................................................... 34 

Tabel 14: Populairste pagina’s van de website ................................................. 36 

 

 
 
 

 
 
 

  



 

 5 

1. PROBLEEMSTELLING & OMKADERING 
In het kader van het vak ‘Marktonderzoek’ werd dit onderzoek uitgevoerd in 

opdracht van het VUB-onderwijsbeleid, meer bepaald in opdracht van het 
Infopunt Studenten. Er werd gevraagd om een analyse te maken van de 
communicatiekanalen die onder de bevoegdheden van Infopunt Studenten 

behoort, namelijk de website student.vub.be van de Vrije Universiteit Brussel. 
 
Alvorens over te gaan tot het concreet onderzoek, moet er aangehaald worden 

dat dit onderzoek volledig geleid werd door opdrachtgeefster Kelly Van 
Hoorebeeck. Mevrouw van Hoorebeeck was echter zo vriendelijk om ons te 
informeren over het takenpakket van Infopunt Studenten, de aanpak van de 

huidige studentencommunicatie en haar verwachtingen van dit onderzoek. 
 
Hieronder wordt eerst de werking van Infopunt Studenten kort geschetst om 

vervolgens dieper op de probleemstelling in te gaan. Tot slot wordt de opbouw 
van het marktonderzoek overlopen. 
 

1.1 Werking Infopunt Studenten 
Uit de briefing is gebleken dat Infopunt Studenten een zeer complexe 
organisatie is aangezien het verantwoordelijk is voor verschillende 

communicatiekanalen van de Vrije Universiteit Brussel. Zo is Infopunt 
Studenten verantwoordelijk voor onder andere het beheer van de 
studentennieuwsbrief, de infoschermen, de website en Canvas. Het enige 

communicatiekanaal dat niet onder de bevoegdheid van Infopunt Studenten 
behoort, zijn de verschillende sociale mediakanalen waaronder Instagram, 
Twitter en Facebook. 
 

Vermits er zoveel verschillende kanalen beheerd moeten worden, bestaat 

Infopunten Studenten uit een communicatief sterk team van negen individuen 
die elk zijn of haar specifieke verantwoordelijkheden hebben.  Hieronder 
worden de verschillende afdelingen van Infopunt Studenten opgesomd. Enkel 

de afdelingen met betrekking tot de communicatie naar studenten toe, zullen 
aangevuld worden met een korte taakbeschrijving.  

• Communicatieverantwoordelijken (Thomas Engwegen & Kaat Milissen) 

Deze verantwoordelijken houden zich bezig met het opstellen van 

communicaties betreffende sport, cultuur, studentenleven, 
studentenorganisaties en alles van internationalisering. Hiernaast 
behoren de Public Relations en de onthaalinitiatieven voor Belgische en 

internationale studenten ook tot het takenpakket van de 
communicatieverantwoordelijken. 

• Informatiebeheer (Sofie Smekens & Ariane Marchand) 

Als redacteurs van de communicatie zorgen zij ervoor dat er enkel 

correcte informatie op het studentenportaal en op de website 
student.vub.be staat. 

• Studentenorganisatie (Steph Feremans & Ekaterina Smirnova) 

• Kotcoach (Jelle) 

• Office-management en organisatie (Didier Meltens) 
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• Management (Kelly Van Hoorebeeck) 

• Front office (jobstudenten) 

 
1.2 Huidige probleemstelling 

Infopunt Studenten staat op het punt om begin januari 2021 een nieuwe 
website op te richten die de huidige website student.vub.be zal vervangen. De 
nieuwe website komt er om enerzijds aan de moderne verwachtingen van de 

doelgroep te voldoen en anderzijds de opkomende technologische innovaties 
te kunnen blijven implementeren in de website. 
 

Een uitermate belangrijke stap in de opbouw van een website, is het bepalen 
van de noden en verwachtingen van de bezoekers van de website. Mevrouw 
Van Hoorebeeck heeft tijdens de briefing gevraagd om hieraan mee te helpen 

en zo de VUB-studentencommunicatie via de nieuwe website te verbeteren. 
Meer specifiek heeft ze gevraagd om de beschikbare gegevens van de website 
te analyseren en op zoek te gaan naar de specifieke behoeftes van de 

bezoekers van de website. 
 
Met dank aan mevrouw Van Hoorebeeck werden de Google Analytics gegevens 

van de website student.vub.be toegankelijk gemaakt. Dit zorgde voor een 
snellere verwerking aangezien de data reeds beschikbaar was en deze niet 
meer verzameld moest worden. Mevrouw Van Hoorebeeck heeft ook vermeld 

dat momenteel de gegevens slechts één keer per jaar kort bekeken worden. 
Bijgevolg haalt Infopunt Studenten hier zeer weinig informatie uit en speelt 
Infopunt Studenten tot nu toe niet in op de zichtbare trends. 

 
Door de beschikbare Google Analytics data van de huidige website 

(student.vub.be) te analyseren, wordt getracht meer inzicht te krijgen in het 
gebruik van de huidige website en bijgevolg de behoeftes van de bezoekers. 
Vervolgens zullen uit de resultaten van het onderzoek aanbevelingen 

aangereikt worden om onder andere de gebruiksvriendelijkheid en 
aantrekkelijkheid van de nieuwe website nog te vergroten.  
 

Om verwarring te vermijden, dient er nogmaals aangehaald te worden dat de 
scope van het onderzoek enkel gereduceerd werd tot de website van de VUB. 
De drie andere communicatiekanalen die onder de bevoegdheid van de 

Infopunt Studenten behoren, zullen daardoor niet in aanmerking komen. Dit 
was ook een doelbewuste keuze van mevrouw Van Hoorebeeck, meer specifiek 
wegens de nutteloosheid van de informatieschermen tijdens de huidige sluiting 

van de universiteit, het lage leespercentage van de studentennieuwsbrief en 
de complexiteit van Canvas. 
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1.3 Plan van aanpak 

Om de lezer wegwijs te maken in dit document, wordt hieronder de opbouw 
van het document besproken.  
 

In het eerstvolgende luik ‘2. Onderzoeksvraag’ wordt er dieper ingegaan op 
het centrale doel van het marktonderzoek en worden de centrale 
onderzoeksvraag en de bijhorende deelvragen in detail besproken. Het luik dat 

daarop volgt, is ‘3. Literatuurstudie’ waarin de secundaire bronnen omtrent 
een goede opbouw en werking van een website uitgelegd worden. Nadien 
worden het pre-onderzoek, het onderzoek op zich en het postonderzoek 

besproken in ‘4. Methodologie’. In het daaropvolgend luik wordt de analyse 
uitgevoerd. 
 

In het voorlaatste luik zullen op basis van de resultaten van de analyses 
conclusies getrokken worden en de vooropgestelde onderzoeksvragen 
beantwoord worden. Ook zullen hier de specifieke aanbevelingen voor 

Infopunt Studenten terug te vinden zijn. Belangrijk om te vermelden, is dat 
door de strakke deadline, de relatief korte onderzoeksperiode, de beperkte 
beschikbare data via Google Analytics en de uitzonderlijke omstandigheden 

gecreëerd door covid-19 er in dit onderzoek prioriteiten gesteld werden en 
bijgevolg niet alles tot in detail geanalyseerd kon worden. In de toekomst kan 
dit onderzoek zeker en vast uitgebreid worden, hoe en op welke manier kan 

later in de afsluitende paragraaf omtrent de beperkingen van het onderzoek 
en suggesties voor verder onderzoek teruggevonden worden. 
 

Tot slot staat er in het laatste luik de bibliografie met al de geraadpleegde 
websites en wetenschappelijke artikelen. 
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2. ONDERZOEKSVRAAG 
In dit onderdeel kunnen jullie de onderzoeksvragen terugvinden die als rode 

draad doorheen het onderzoek werden opgesteld. Het centrale doel van dit 
marktonderzoek is de VUB-studentencommunicatie via de nieuwe website te 
verbeteren. Om dit centrale doel te bereiken zullen eerst de belangrijkste 

componenten van de website ‘student.vub.be’ blootgelegd en geanalyseerd 
worden om vervolgens op basis van de resultaten aanbevelingen op te stellen 
voor de opbouw van de nieuwe website.  

 
Na de briefing met mevrouw Van Hoorebeeck werd er eerst een eerste 
explorerende studie van de website ‘student.vub.be’ uitgevoerd. Vervolgens 

werd de beschikbare data van Google Analytics uitgespit, om tot slot 
onderstaande hoofdvraag op te stellen:  
 

“Hoe kan Infopunt Studenten de studentencommunicatie via de website 
student.vub.be optimaliseren? “ 
 

In deze context betekent ‘optimaliseren’ hoe Infopunt Studenten ervoor kan 
zorgen dat student.vub.be nog relevanter, gebruiksvriendelijker en 
aantrekkelijker wordt voor de gebruikers van de website. 

 
2.1 Bijhorende Deelvragen 
Om een antwoord te bieden op de hoofdvraag dienen er eerst enkele 

deelvragen beantwoord te worden. De deelvragen gaan dieper in op de 
kenmerken en het gedrag van de gebruikers van de website om zo de 
behoeftes van de gebruikers bloot te leggen. De vier aangebrachte deelvragen 

zijn: 
1. Via welke apparaten en kanalen belandt een bezoeker op de website? 

2. Wanneer wordt de website bezocht?  

3. Welke pagina’s worden er op de website geraadpleegd?  

4. Wie raadpleegt de website? 

De eerste deelvraag “Via welke apparaten en kanalen belandt een bezoeker 
op de website?’” tracht enerzijds meer inzicht te bieden of de gebruiker 

rechtstreeks naar de website gaat of via bepaalde communicatiekanalen, zoals 
onder andere de nieuwsbrief en de sociale mediakanalen, op de website 
terechtkomt. Anderzijds achterhaalt het via welk toestel (computer, tablet, 

smartphone etc.) de gebruiker de website consulteert. Met deze informatie 
kan Infopunt Studenten inspelen op de gebruiksvriendelijkheid en 
bereikbaarheid van de nieuwe website. 

 
De tweede deelvraag “Wanneer wordt de website bezocht?” heeft als doel te 
achterhalen wanneer het ideale moment is om nieuwe informatie op de 

website te plaatsen om zo een zo groot mogelijk deel van de doelgroep te 
bereiken. We trachten deze deelvraag te beantwoorden door een analyse uit 
te voeren van de piek- en dal momenten van de website. Meer bepaald zal er 

gefocust worden op de piek- en dalmomenten die er op het niveau van het 
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academiejaar uitspringen, dus welke maanden, weken of evenementen 

trekken de meeste bezoekers naar de website. Vervolgens zullen we kijken op 
welke dagen in de week de website populair is om tot slot op dagniveau de 
drukste uren aan websitebezoeken te bepalen. 

 
De derde deelvraag “Welke pagina’s worden er op de website geraadpleegd?’” 
is opgesteld om na te gaan welke pagina’s populair zijn. Hierdoor kan er 

achterhaald worden naar welke content de gebruikers op zoek zijn en kan deze 
content op de nieuwe website in de kijker gezet worden. Om dit te achterhalen 
zal er gekeken worden naar welke pagina’s er bezocht worden en hoeveel 

pagina’s er per sessie geraadpleegd worden.   
 
De laatste deelvraag “Wie raadpleegt de website?” zorgt voor een 

internationalere visie op de werking van de website. Door de groeiende 
hoeveelheid internationale studenten aan de Vrije Universiteit Brussel mag er 
niet vergeten worden hoe internationale studenten informatie opzoeken en 

verwerken. Deze vraag in kwestie zal ervoor zorgen dat Infopunt Studenten 
een duidelijker beeld krijgt van hoe bepaalde informatie toegankelijker te 
maken naar de expat gemeenschap van de Vrije Universiteit Brussel. 
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3. LITERATUURSTUDIE 
De website student.vub.be is een belangrijk communicatiekanaal voor 

studenten die op zoek zijn naar informatie gelinkt aan de Vrije Universiteit 
Brussel. Om een zo goed mogelijke website te kunnen opbouwen, worden er 
in de literatuurstudie verschillende bronnen besproken die over de 

fundamentele bouwstenen van succesvolle websites gaan. 
 
3.1 Studentenwebsite 

Vandaag de dag is het voor een universiteit belangrijk om over een 
betrouwbare, efficiënte en aantrekkelijk website te beschikken aangezien 
online aanwezigheid een belangrijke plaats in het leven inneemt. De website 

wordt immers als een visitekaartje beschouwd. Het voornaamste doel van een 
universiteitswebsite is om informatie te verschaffen en dit aan verschillende 
doelgroepen (Manzoor et al., 2015). Zo zijn er de toekomstige studenten en 

hun ouders, de huidige studenten, de personeelsleden van de universiteit zelf, 
alumnistudenten en toekomstige partners. Elke doelgroep heeft nood aan zijn 
eigen specifieke informatie. Toekomstige studenten en ouders zoeken via de 

website naar universitaire programma’s en informatie over het leven op de 
campus. Huidige studenten zijn op zoek naar informatie om hun 
studentenleven te organiseren zoals bijvoorbeeld het uurrooster, registratie 

van vakken of examens, of studentenactiviteiten. Personeelsleden zoeken 
misschien eerder naar informatie betreffende het uitoefenen van hun job zoals 
bijvoorbeeld de academische kalender, of contactinformatie van universitaire 

medewerkers. Alumnistudenten kunnen de website gebruiken om in contact 
te blijven met de universiteitsgemeenschap. Er dient opgemerkt te worden dat 
de laatste doelgroep in een ruime betekenis kan opgevat worden. Een partner 

kan een toekomstige werknemer zijn, een eventuele partneruniversiteit, een 
bedrijf waar een student zijn stage kan lopen, een gastprofessor, etc. Bij het 
bouwen van een website dient de universiteit bijgevolg rekening te houden 

met deze doelgroepen alsook met hun noden. 
 

3.2 Technology Acceptance Model 
Bij het bouwen van de website dient er aandacht besteed te worden aan de 
waargenomen gebruiksvriendelijkheid en het waargenomen nut. 

Gebruiksvriendelijkheid en nut kunnen teruggekoppeld worden aan het 
Technology Acceptance Model van Davis & Venkatesh (1996). Dit model werd 
later uitgebreid tot het Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT2)(Venkatesh et al., 2012). Voor deze opdracht wordt er gewerkt met 
het eenvoudigere model omdat het uitgebreidere model niet echt toepasbaar 
is op de uitgevoerde analyses. 
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Afbeelding 1: Technology Acceptance Model 

 
Bron: Davis & Venkatesh (1996) 

 

Wanneer een gebruiker de technologie als gebruiksvriendelijk en nuttig 
ervaart, zal hij deze ook effectief gebruiken. De term 'nut’ verwijst naar “the 

user’s perception of the degree to which using a particular system will improve 
her/his performance” en de term ‘gebruikersvriendelijkheid’ naar “the user’s 
perception of the extent to which using a particular system will be free of 

effort” (Davis & Venkatesh, 1996, p. 20). Het is belangrijk om te onderlijnen 
dat het hier gaat over de perceptie van de gebruiker. Dit impliceert dat de 
perceptie van de gebruiker niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. 

Iemand zal de website gebruiken om zijn uurrooster op te zoeken ondanks het 
feit dat de website misschien niet zo gebruiksvriendelijk is, maar wel omdat 
het uurrooster in de ogen van die persoon belangrijk is.  De snelheid waarmee 

een pagina wordt geladen, de duidelijkheid, het gemak om op de site te 
navigeren, de leesbaarheid, de snelheid waarmee de juiste informatie wordt 
gevonden, etc. zijn allemaal elementen die een impact kunnen hebben op de 

perceptie van de gebruiksvriendelijkheid betreffende een website (Bolhari, 
2012). De inhoud van de site zal dan weer een impact hebben op de perceptie 
van het nut met betrekking tot de website. Deze twee begrippen dienen ten 

alle tijden in het achterhoofd gehouden te worden bij het bouwen of updaten 
van een website want het kan ervoor zorgen dat een gebruiker afhaakt en 
stopt met de website te gebruiken.  
 

3.3 Criteria voor een succesvolle website 
Alvorens te starten met het bouwen van de website, dient er nagedacht te 
worden over het doel en de behoeftes van de verschillende doelgroepen, het 

type inhoud dat aangeboden zal worden alsook de structuur van de website. 
Om de behoeftes van de verschillende doelgroepen te identificeren kan er 
gewerkt worden met een persona1. Er zijn verschillende voordelen verbonden 

aan het creëren van personae: het begrijpen van de behoeftes en interesses 
van de doelgroepen, de kennis verwerven over waar de doelgroepen hun tijd 
besteden, het verbeteren van het engagement, het consistent maken van de 

website en het ontwikkelen van relevante inhoud. Bij het creëren van personae 

 
 

 
1 Een persona verwijst naar een beschrijving van een specifieke gebruiker die een onderneming gebruikt om zeer 

relevante inhoud te ontwikkelen die gericht is op die gebruiker (Miller, 2016).   
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dient er rekening gehouden te worden met de volgende elementen: de 

demografische gegevens, de achtergrond, het verloop van de typische dag, de 
pijnpunten/problemen, de objectieven en het type informatie dat gezocht 
wordt, hun verwachtingen en eventuele bezwaren (eCityInteractive, s.d.). 

 
Vooraleer de site verder uit te bouwen, dient de structuur van de website 
vastgelegd te worden. De sitestructuur is belangrijk omdat hiermee een solide 

basis voor het toekomstige organische en eventueel betalende verkeer wordt 
gelegd (Verwaal, s.d.). Indien de website reeds bestaat, dient de huidige 
structuur in kaart gebracht te worden want het is bijvoorbeeld belangrijk om 

te weten welke pagina’s al goed in de zoekmachine scoren. Het gebruiken van 
een tool zoals Google Analytics kan hierbij helpen. Er zijn drie soorten 
structuren: de diepe structuur, de platte structuur en het combinatiemodel. 

“Een platte of diepe structuur is afhankelijk van het aantal pagina’s dat je hebt 
en de logische onderverdeling die je kan maken” (Verwaal, s.d.). De diepe 
structuur verwijst naar een websitestructuur die een zekere gelaagdheid kent 

en deze gelaagdheid wordt ook in de opbouw van de URL gevonden, 
bijvoorbeeld https://student.vub.be/les-en-
examenroosters/lesrooster/master. Dankzij deze gelaagde structuur bevat het 

hoofdmenu niet te veel items. Er dient echter opgemerkt te worden dat hoe 
dieper de pagina ligt, hoe minder kracht deze heeft. Bij de platte 
websitestructuur bevinden de URL's zich op hetzelfde niveau, bijvoorbeeld 

https://student.vub.be/les-en-examenroosters-lesrooster-master. Het 
voordeel is dat elke pagina even krachtig is. Dit impliceert ook dat het mogelijk 
is dat bepaalde pagina’s in de zoekmachine verschijnen hoewel deze niet 

significant zijn. Het combinatiemodel combineert beide structuren. Bij het 
aanmaken van pagina’s moet er bovendien voldoende aandacht besteed 
worden aan de URL's want alle zoektermen dienen gecoverd te worden. 

 
Volgens Orbit Media Studios, Smart Data en CP Communications, organisaties 
gespecialiseerd in respectievelijk webdesign & development, marketing en 

public relations, zijn er vijf criteria met elk enkele subcriteria waaraan een 
website moet voldoen alvorens als succesvol bestempeld te worden. Meer 
bepaald, scoort een succesvolle website goed op zichtbaarheid, 

gebruiksvriendelijkheid, geloofwaardigheid, verkoopbaarheid en 
schaalbaarheid (CP Communications, s.d.; Feldman, s.d.; Heselmans, s.d.). 
 
Tabel 1: Criteria waaraan een website moet voldoen 

Zichtbaarheid Gebruiks-

vriendelijkheid 
Geloof-

waardigheid 

Verkoop-

baarheid 

Schaal-

baarheid 
 Search Engine 

Optimization 

(SEO) 

 Look en Feel 

merk 

 Snelheid 

 Structuren flow 

 Duidelijke con-

tent  

 Vertrouwen 

creëren 

 De mens ach-

ter het verhaal 

Specifieke 

doelen 

verwezenlijken 

Blijven inzetten 

op verbetering 

en uitbreiding  

Bron: CP Communications, s.d.; Feldman, s.d.; Heselmans, s.d. 

 

 

https://student.vub.be/les-en-examenroosters/lesrooster
https://student.vub.be/les-en-examenroosters/lesrooster
https://student.vub.be/les-en-examenroosters-lesrooster-master
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Goed scoren op zichtbaarheid of accessibility betekent eerst en vooral dat 

de website snel gezocht en gevonden kan worden na het ingeven van 
zoektermen (CP Communications, s.d.; Feldman, s.d.; Heselmans, s.d.). 
Google heeft met Google Search Algorithm and Ranking een eigen ranking 

systeem dat op basis van het al dan niet hebben van de relevante zoektermen 
een website al dan niet als resultaten laat verschijnen. Zo zorgt Google ervoor 
dat enkel de relevante websites verschijnen (Google, s.d.). Dus is het uiterst 

belangrijk dat de juiste zoek- en trefwoorden aan de pagina’s van de website 
gelinkt worden zodat de website goed scoort op search engine optimization 
(SEO) of zoekmachineoptimalisatie en in de zoekresultaten verschijnt (CP 

Communications, s.d.; Feldman, s.d.; Heselmans, s.d.). Ten tweede verwijst 
zichtbaarheid ook naar de look en feel van het merk. De website moet de 
waarden en normen van het merk weerspiegelen en met één blik moet de 

bezoeker kunnen zeggen dat de website van het desbetreffend merk is (CP 
Communications, s.d.; Feldman, s.d.; Heselmans, s.d.). Daarom is het 
belangrijk dat de vormgeving van de website consistent blijft. Een merk kan 

herkend worden aan de lay-out van zijn website maar ook aan de kleuren, het 
logo of de grafische voorstelling (Miller, s.d.). Daarom dient de naam van de 
universiteit ten alle tijden op zijn website zichtbaar te zijn en dit op alle 

pagina’s want niet elke bezoeker belandt op de homepage van de website. 
Verder dienen afkortingen voor de naam vermeden te worden aangezien niet 
iedere bezoeker weet waarvoor deze afkorting staat. Verder is het belangrijk 

om de ‘over ons’-pagina goed te ontwikkelen en de deadlines om zich in te 
schrijven zichtbaar te vermelden. Toekomstige studenten gaan immers vaak 
deze informatie raadplegen (Scherwin, 2016). 

 
In tegenstelling tot zichtbaarheid is het bij gebruiksvriendelijkheid of 
usability belangrijk om ervoor te zorgen dat bezoekers intuïtief moeten weten 

waar ze op de website moeten klikken en hoe ze de informatie die ze zoeken 
moeten vinden (Heselmans, s.d.). Bijgevolg moet de website een duidelijke 
structuur hebben met eveneens duidelijke content. Zo moeten er op de 

homepagina de belangrijkste keywords aanwezig zijn zodat gebruikers 
rechtstreeks naar de belangrijkste pagina’s kunnen doorklikken (CP 
Communications, s.d.). Volgens onderzoek van HubSpot is de structuur en 

gebruiksvriendelijkheid van de website de belangrijkste factor van webdesign 
(Feldman, s.d.). Zowel bij zichtbaarheid als bij gebruiksvriendelijkheid is het 
zeer belangrijk dat de website snel functioneert. Een goede website navigeert 

binnen 2 à 3 seconden van de ene naar de andere pagina. Trage websites 
zorgen ervoor dat de website als minder gebruiksvriendelijk en minder 
aantrekkelijk beschouwd wordt door de bezoekers en zullen hierdoor ook een 

lagere ranking krijgen in de resultaten van zoekmachines (Feldman, s.d.; 
Google, s.d.; Heselmans, s.d.). Verder is het ook belangrijk dat de website 
responsive is, aangezien een deel van de gebruikers een ander toestel dan een 

computer zal gebruiken om op de website te surfen. Een responsive design 
verwijst naar het feit dat de website in staat is om zich aan de schermgrootte 
van de gebruiker aan te passen. Met andere woorden, de elementen op de 

website zoals de afbeeldingen, menu's, teksten enzovoort, passen zich aan en 
worden bijgevolg op een gestructureerde manier weergegeven (Miller, s.d.).   



 

 14 

 

Het derde criterium voor een succesvolle website is de geloofwaardigheid 
van de website. Om het vertrouwen in de website te vergroten kan de website 
enerzijds bezoekersreviews toevoegen. Anderzijds kan de website 

persoonlijker overkomen door bijvoorbeeld het persoonlijke verhaal achter het 
bedrijf of verschillende testimonia mee te delen en veelzeggende foto’s te 
implementeren (CP Communications, s.d.; Feldman, s.d.; Heselmans, s.d.). 

Voor een universiteitswebsite kan er gebruik gemaakt worden van 
getuigenissen van huidige alsook voormalige studenten. Deze getuigenissen 
kunnen toekomstige studenten inspireren om in hun voetstappen te treden 

(Miller, s.d.). Getuigenissen kunnen gegeven worden over het studentenleven, 
de opleiding, Erasmuservaringen, het verloop van een stage of de 
verwezenlijkingen van voormalige studenten. Deze getuigenissen kunnen de 

sterktes, verwezenlijkingen of waarden van een universiteit in de kijker zetten. 
Geloofwaardigheid kan ook vergroot worden door te verwijzen naar de 
behaalde prijzen of de plaats op een ranking (Scherwin, 2016). 

 
Met verkoopbaarheid wordt er bedoeld dat de website vooraf verschillende 
doelen vooropstelt die binnen een bepaalde tijdspanne gehaald moeten 

worden (Feldman, s.d.). Deze doelen kunnen zeer verkoop gericht zijn zoals 
bijvoorbeeld ‘minstens 1.000 items verkopen tegen het einde van het jaar’, 
maar ze kunnen evenzeer prestatiegericht zijn zoals bijvoorbeeld ‘het aantal 

terugkerende bezoekers tegen het einde van het jaar met 10% verhogen’. Tot 
slot is een succesvolle website schaalbaar in die zin dat het mogelijk is om 
enerzijds de website uit te breiden met nieuwe content en technologische 

snufjes en anderzijds in te spelen op de veranderende noden van de bezoeker 
zonder dat er een nieuwe website in het leven geroepen moet worden 
(Feldman, s.d.; Heselmans, s.d.). 

 
Bij het maken van de inhoud is het verder heel belangrijk om voldoende 
witregels in te bouwen en niet alle kleuren van de regenboog te gebruiken. De 

neiging om elke pixel van de website vol te stouwen dient onderdrukt te 
worden alsook om veel verschillende kleuren te introduceren. De bezoeker 
dient niet overladen te worden met foto’s, informatie of kleuren. Dit kan zelfs 

een negatieve impact hebben op de gebruikservaring (Miller, s.d.). Verder is 
het belangrijk dat elke pagina over een call-to-action beschikt. In feite wordt 
de bezoeker via deze weg aangemaand om iets te doen; dit kan gaan van het 

invullen van een formulier naar het doorklikken naar een andere pagina. Er 
dient wel een reden achter deze call-to-action te zitten en niet enkel een bevel 
en de call-to-action dient een link met de inhoud van de pagina te bevatten 

(Miller, s.d.). Verder dient er een tone of voice bepaald te worden. De tone of 
voice verwijst naar de stijl waarin een merk of bedrijf met zijn doelgroep 
communiceert. Wanneer een merk of een bedrijf meerdere doelgroepen heeft, 

kan de tone of voice aangepast worden. Zo kan een universiteit bijvoorbeeld 
een professionelere en gesofisticeerdere tone of voice gebruiken wanneer ze 
zich richt tot de alumni (Miller, s.d.).  
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Het delen van informatie via sociale media kan ervoor zorgen dat de bezoekers 

met de website interageren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een blog of 
een video. Wanneer een lezer de blogpost interessant vindt, kan hij deze dan 
op zijn sociale media delen. De informatiestroom tussen de sociale media en 

de website dient als tweerichtingsverkeer opgevat te worden. Bijgevolg kan 
de sociale media via een widget (= kleine applicatie) op de website 
geïncorporeerd worden. Bovendien is het belangrijk om video’s rechtstreeks 

op de website in te bedden in plaats van de bezoekers naar YouTube door te 
sturen (Miller, s.d.). 
 

In ‘5.1 Explorerende studie van student.vub.be’ zal student.vub.be 
geanalyseerd worden op basis van bovenstaande criteria waaraan een 
succesvolle website moet voldoen. 
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4. METHODOLOGIE 
Een onderzoek van deze omvang bestaat uit meerdere stappen die 
systematisch gevolgd moeten worden om het uiteindelijke doel te bereiken. 
Om de opbouw van het onderzoek zo overzichtelijk mogelijk te maken, werd 

er beslist om het geheel van alle stappen onder te verdelen in drie onderdelen, 
namelijk Pre-onderzoek, Onderzoek/Analyse en Postonderzoek. De benaming 
van de drie onderdelen spreekt voor zich. 

 
4.1 Pre-onderzoek 
Voor het onderzoek kon beginnen werden er enerzijds de te analyseren data 

in tijd afgebakend en anderzijds de onderzoeksvragen opgesteld. 
 
4.1.1 TE ANALYSEREN DATA AFBAKENEN IN TIJD 

Het eerste en voornaamste criterium bij de afbakening van de data in tijd, was 
dat de data een zo realistisch mogelijk beeld van het gebruik van de website 
student.vub.be gedurende een volledig academiejaar moesten blootleggen. 

Aangezien begin 2020 de coronapandemie in België uitbrak, zal het 
academiejaar 2019-2020 als een uitzonderlijk academiejaar in de 
geschiedenisboeken worden vermeld. De coronapandemie heeft ervoor 

gezorgd dat de data van het voorbije academiejaar afwijkingen vertonen ten 
opzichte van een normaal academiejaar (zonder coronapandemie).  
 

Het tweede criterium was dat de data van een volledig academiejaar 
beschikbaar moest zijn via Google Analytics. Aangezien er op Google Analytics 
pas sinds 01/02/2018 gegevens over de website opgeslagen zijn, is het niet 

mogelijk om de gegevens van het volledige academiejaar 2017-2018 te 
onderzoeken. Hierdoor werd ervoor gekozen om academiejaar 2018-2019 als 
referentiejaar te gebruiken en bijgevolg ook de data van de website van 

academiejaar 2018-2019 te analyseren. Meer specifiek werd de startdatum 
van de dataverzameling 17/09/2018 en de einddatum 15/09/2019 
weerhouden, wat respectievelijk overeenkomt met de start- en einddatum van 

het academiejaar 2018-2019. Tijdens dit vooronderzoek is er eveneens 
opgevallen dat niet alle functies van Google Analytics geactiveerd zijn, 
waardoor er helaas waardevolle data verloren is gegaan. Jullie kunnen 

hierover meer uitleg terugvinden in deeltjes ‘6.2 Aanbevelingen’ en ‘6.3 
Beperkingen onderzoek en suggesties verder onderzoek’. 
 

4.1.2 OPSTELLEN ONDERZOEKSVRAGEN EN BIJHORENDE 
DEELVRAGEN 
De laatste stap voor het effectief uitvoeren van het onderzoek, was het 

opstellen van de onderzoeksvraag en de bijhorende deelvragen. Hierbij werd 
er rekening gehouden met de beschikbare data uit Google Analytics. Zoals 
reeds vermeld, waren niet alle functies op Google Analytics actief waardoor er 

geen deelvragen opgesteld konden worden over onder meer gender, de 
leeftijdscategorie en het type student (eerstejaars, bachelor, master, 
Erasmus, toekomstige student, ...) van de websitebezoeker.  
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Bovendien heeft de beperking in data van Google Analytics ervoor gezorgd dat 
er enkel beschrijvende statistieken op de data uitgevoerd konden worden en 
geen statistische toetsen.  

 
Hieronder worden nog eens kort de onderzoeksvraag en de bijhorende 
deelvragen opgesomd alvorens naar de methode achter de analyse te gaan. 

De waaroms achter de vragen zijn reeds vermeld en terug te vinden in deeltje 
‘2. Onderzoeksvraag’. 
Onderzoeksvraag: “Hoe kan Infopunt Studenten de studentencommunicatie 

via de website student.vub.be optimaliseren? “ 
Deelvragen:  

1. Via welke apparaten en kanalen belandt een bezoeker op de website?  

2. Wanneer wordt de website bezocht?   

3. Welke pagina’s worden er op de website geraadpleegd?   

4. Wie raadpleegt de website? 

 
4.2 Onderzoek/Analyse 

Aangezien de data reeds voorhanden waren en de onderzoeksvraag en 
deelvragen in het pre-onderzoek opgesteld werden, kon er direct overgegaan 
worden op de analyse van de beschikbare data. De analyse bestaat uit twee 

delen, namelijk de exploratieve studie van de website op basis van de 
aangehaalde criteria uit de literatuurstudie en de beschrijvende statistieken 
van de data verkregen uit Google Analytics. 

 
4.2.1 EXPLORATIEVE STUDIE  
Aan de hand van een exploratieve studie van de website student.vub.be zelf, 

wordt er getracht om een eerste indruk van de website te krijgen zonder de 
beschikbare data te analyseren. 
 

Alvorens de exploratieve studie van de website uit te voeren, werden eerst de 
verschillende criteria voor een succesvolle website uit de literatuurstudie 
gehaald en opgesomd. De vooropgestelde criteria en eventueel bijhorende 

subcriteria waren:  
1. Zichtbaarheid 

a. Search Engine Optimization (SEO) 

b. Feel en look van de website 

2. Gebruiksvriendelijkheid 

a. Snelheid 

b. Structuur 

c. Inhoud 

3. Geloofwaardigheid 

4. Verkoopbaarheid  

5. Schaalbaarheid 

Vervolgens werd de website bezocht met telkens een ander criterium in het 
achterhoofd. Tot slot werden de bevindingen voor elk criterium uitgeschreven 
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met eventuele aandachtspunten en aanbevelingen voor de toekomstige 

website. 
 
4.2.2 BESCHRIJVENDE STATISTIEK 

In dit deel werden de beschikbare data van Google Analytics voor het 
academiejaar 2018-2019 geraadpleegd en bijgevolg ook geanalyseerd. 
Hieronder zal per deelvraag kort de procedure die doorlopen is, uitgelegd 

worden. 
 
Allereerst werd er gekeken naar het soort device, het bouncepercentage en de 

invalswegen van de gebruikers. Het bouncepercentage is het percentage van 
bezoekers dat slechts één pagina bezoekt en bijgevolg niet heeft doorgeklikt 
naar andere pagina’s van de website. Hierdoor kan er een perfect beeld geven 

worden van welke apparaten de bezoekers gebruiken om de site te bezoeken, 
via welke kanalen ze de website betreden en bijgevolg ook of de keuze voor 
een bepaald apparaat of invalsweg een invloed heeft op het 

bouncepercentage. Op basis van deze resultaten kunnen er aanbevelingen 
gemaakt worden over de toegankelijkheid van de website voor verschillende 
apparaten en op welke invalswegen Infopunt Studenten meer moet focussen 

om enerzijds meer bezoekers naar de website te krijgen en anderzijds het 
bouncepercentage te doen dalen. 
 

Vervolgens werd er gekeken naar een meer tijdsbepalend onderzoek, meer 
bepaald wanneer de website veel of weinig bezoekers heeft. Hierdoor kunnen 
er aanbevelingen gegeven worden over het ideale tijdstip waarop Infopunt 

Studenten nieuwe informatie op de website moet zetten om een zo groot 
mogelijk bereik te hebben. Ook kunnen er ideale tijdstippen vastgelegd 
worden om eventuele werkzaamheden aan de website uit te voeren zodat de 

bezoekers hier weinig of geen hinder van ondervinden. 
 
Volgend op het onderzoek naar de ideale tijdstippen werd er ook gekeken naar 

de belangrijkste factoren van de informerende website in kwestie. Welke 
zaken zijn van dermate belang dat deze op de eerste plaats moeten staan? 
Vertrekkend vanuit deze invalshoek werd er ook gekeken of de belangrijkste 

elementen niet tijdsgebonden waren. Hiermee wordt er bedoeld dat er 
gekeken werd indien de hoofdfactoren consistentie hadden doorheen heel het 
academiejaar of dat er tijdelijke pieken ontstonden bij het opzoeken van 

specifieke informatie. 
 
Als concluderend onderdeel werd er gekeken naar het internationale karakter 

van de website: vanuit welke landen wordt er interesse getoond in de Vrije 
Universiteit Brussel en hoe kan Infopunt Studenten hier zo relevant mogelijk 
op inspelen.  
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4.3 Postonderzoek 
Na het analyseren van de data en het beantwoorden van de bijhorende 

deelvragen werd er overgegaan tot het belangrijkste element van dit 
marktonderzoek, namelijk het opstellen van de aanbevelingen en het 
oprichten van een gids.  

 
Zoals reeds werd vermeld, werden er op basis van de resultaten van de 
analyses aanbevelingen opgesteld voor Infopunt Studenten. Bij het opstellen 

van de aanbevelingen werd er vooral nadruk gelegd op het optimaliseren van 
de website, meer bepaald om een nog relevantere, gebruiksvriendelijkere en 
aantrekkelijkere website voor de bezoekers op te bouwen. Deze aanbevelingen 

werden aan de hand van key take aways opgesomd zodat bij de opbouw van 
de nieuwe website hier direct op ingespeeld kan worden. 
 

Ook werd er een hulpgids voor het gebruik van Google Analytics opgesteld. De 
gids kan gezien worden als een rode draad voor het gebruik van Google 
Analytics met behulp van enkele stappenplannen. De achterliggende gedachte 

was om enerzijds een omkaderend document aan te bieden waardoor de 
aanbevelingen voor de nieuwe website op een tijd winnende manier kunnen 
worden toegepast en dit aan de hand van Google Analytics. Anderzijds kan de 

gids eventuele toekomstige aanpassingen in Google Analytics verduidelijken. 
De volledige hulpgids kan in de bijlagen worden teruggevonden. 
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5. ANALYSE 
De analyse van dit onderzoek bestaat uit twee delen, namelijk de explorerende 

studie van de website en de analyse van de beschrijvende data. 
 
In het eerste deel, de explorerende studie van de website, wordt de website 

student.vub.be getoetst aan de vijf criteria voor een succesvolle website die 
reeds in de literatuurstudie besproken werden. In het tweede deel van de 
analyse zal er gekeken worden naar de beschrijvende data die via Google 

Analytics verkregen werden. Om een overzichtelijk beeld te krijgen van de 
beschikbare data en de link met de deelvragen te behouden, werden deze 
gegevens onderverdeeld in een aantal subcategorieën.  

 
5.1 Explorerende studie van student.vub.be 
In dit onderdeel zal de website student.vub.be onderworpen worden aan de 

vijf criteria voor een succesvolle website, namelijk zichtbaarheid, 
gebruiksvriendelijkheid, geloofwaardigheid, verkoopbaarheid en 
schaalbaarheid. De bevindingen per criterium zullen hieronder kort besproken 

worden.  
 
5.1.1 ZICHTBAARHEID  

Zoals eerder aangehaald, verwijst zichtbaarheid naar twee aparte aspecten: 
enerzijds de zichtbaarheid als resultaat op zoekmachines en anderzijds de 
zichtbaarheid van de look en feel van het bedrijf. Door ‘Vrije Universiteit 

Brussel’ als zoekterm op Google in te vullen, komt de VUB-website 
www.vub.be als eerste zoekresultaat tevoorschijn. Als er in de zoekterm nog 
student aan toegevoegd wordt, dus ‘Vrije Universiteit Brussel student’, komt 

de studentenwebsite student.vub.be als eerste zoekresultaat naar voren. 
Bijgevolg is de website zichtbaar als resultaat van zoekopdrachten. In ‘5.2.2 
Journey naar student.vub.be’ zal er hier verder in detail op ingegaan worden. 

Op vlak van look en feel is het op elke pagina zichtbaar dat het een pagina 
van de Vrije Universiteit Brussel is, dit door het gebruik van de kleuren van de 

VUB alsook de tone-of-voice.  
 
5.1.2 GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID 

A. Snelheid 
Momenteel is de laadtijd van de verschillende pagina’s voldoende snel. Als er 
van de ene naar de andere pagina gegaan wordt, duurt dit niet langer dan drie 
seconden. Via de beschikbare data van Google Analytics is er ook nagegaan 

hoe snel de laadtijd in het academiejaar 2018-2019 was. Hieruit is opgevallen 
dat op de meeste dagen de laadtijd onder de 5 seconden bleef. Enkel op 30 
december en op 6 april, was de laadtijd beduidend hoger. 

Afbeelding 2: Gemiddelde Laadtijd per sessie 

 
Bron: Google Analytics (2020). Gemiddelde laadtijd van pagina (sec.) in academiejaar 18-19.  

http://www.vub.be/
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B. Structuur 
De structuur van de website is als volgt opgebouwd. 

 
Afbeelding 3: Structuur website 

 
Bron: Vrije Universiteit Brussel (2020b) - Homepage student.vub.be 

 
In de header van de pagina is de kapstok van de website zichtbaar. Deze is 
opgedeeld in zes topics, namelijk ‘studeren’, ‘phd’, ‘begeleiding’, 

‘administratie’, ‘campusleven’ en ‘faciliteiten’. Als de bezoeker op een topic 
klikt, kan hij/zij naar de subtopic gaan die het dichtst bij zijn/haar behoeften 
past. In de header kan de bezoeker ook de taal van de website kiezen en iets 

in de zoekbalk opzoeken.  
 
Centraal op de homepagina valt meteen de grote banner op met drie 

belangrijke topics die om de zoveel seconden elkaar opvolgen. Deze banner 
bestaat uit drie foto’s die telkens een link zijn naar een nieuwe webpagina met 
de informatie over het topic. Onder de grote banner zijn er vier foto’s zichtbaar 

die eveneens rechtstreekse links zijn naar de pagina’s van desbetreffende 
onderwerpen. Vaak zijn dit ook de drukstbezochte pagina’s van het moment. 
Tot slot staat er bij elke pagina links bovenaan ‘vub student’, dit is een 

rechtstreekse link naar de homepagina van de website. 
 

C. Inhoud 
De inhoud op de verschillende webpagina’s is duidelijk en overzichtelijk door 

het gebruik van tussentitels, quotes en woorden in het vet. Bezoekers kunnen 

zo de webpagina screenen op hetgeen ze precies zoeken, waardoor ze dit 

sneller vinden. Bijgevolg vergroot dit ook de gebruiksvriendelijkheid van de 

webpagina. Ook to-the-point schrijven en met de deur in huis vallen, in plaats 

van een opbouwende tekst te schrijven, is positief aangezien de lezer direct 

weet waarover het gaat. Indien de lezer zich toch op de foute pagina bevindt, 

kan hij of zij direct terug naar de juiste pagina navigeren.  
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5.1.3 GELOOFWAARDIGHEID 
In het geval van de website student.vub.be is het qua geloofwaardigheid 

belangrijk dat de VUB-studenten of andere bezoekers weten dat dit een 

officiële website van de Vrije Universiteit Brussel is. Aangezien de website de 

look en feel van de Vrije Universiteit Brussel weerspiegelt en het officiële logo 

van de VUB alsook de juiste linken naar de officiële sociale mediakanalen 

gebruikt, ziet de website er zeer geloofwaardig uit. Ook de verwijzingen van 

de nieuwsbrieven, canvasberichten en de officiële website vub.be naar 

bepaalde pagina’s van de website student.vub.be vergroot de 

geloofwaardigheid van dit communicatiekanaal.  

 

5.1.4 VERKOOPBAARHEID  
Naar verkoopbaarheid toe, is er vernomen dat er tot nu toe nog geen 

specifieke streefdoelen voor de website opgesteld zijn. Het opstellen van 

streefdoelen voor de website op zowel korte als lange termijn, zorgt er 

eveneens voor dat er vaker naar de data van de website gekeken wordt en zo 

kunnen er eventuele nieuwe trends sneller opgespoord worden en hier 

eventueel op ingespeeld worden. 

 

Hieronder worden enkele mogelijke streefdoelen voorgesteld die voor de 

nieuwe website zouden kunnen gelden: 

• Elke maand minstens …% van de VUB-studenten bereiken. Dus moet 

het aantal maandelijkse sessies minstens …. zijn. 

• Maximum drie pagina’s doorklikken om op een eindpagina (resultaat van 

de zoekactie) te komen. 

• Tegen XX/XX/XXXX het bouncepercentage met …% verminderen (en dit 

voor alle gebruikte apparaten).  

 

5.1.5 SCHAALBAARHEID 
Aangezien er een nieuwe website gebouwd moet worden, scoort de huidige 
website niet zo goed op het criterium schaalbaarheid. Volgens dit criterium 

kunnen succesvolle websites zich constant aanpassen aan veranderende 
noden van bezoekers zonder een nieuwe website te moeten bouwen. Het is 
belangrijk dat er bij de bouw van de nieuwe website rekening mee gehouden 

wordt, zeker in dit steeds veranderende digitale tijdperk. 
 
5.2 Beschrijvende data  

Indien er gekeken wordt naar de demografische categorieën die Google 
Analytics aanbiedt, zijn er enkele die van dermate belang zijn voor dit specifiek 
onderzoek. Vertrekkend van de onderzoeksvraag en bijhorende deelvragen zal 

er allereest gefocust worden op de apparaten die de bezoekers gebruiken om 
de website te bezoeken (5.2.1) en hoe de bezoekers op de website 
terechtkomen (5.1.2). Bijgevolg zal er een overzicht gegeven worden van de 

apparaten die de bezoekers gebruiken om naar de website te surfen en een 
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overzicht van de communicatiekanalen waarmee de bezoekers op de website 

terechtkomen. Vervolgens zal er in 5.2.3 gekeken worden naar de tijdsfactor. 
Specifiek zal er gekeken worden naar de exacte momenten waarop de meeste 
gebruikers de website raadplegen en dit op het niveau van het academisch 

schooljaar alsook week- en dagniveau. In 5.2.4 zullen de meest bezochte 
pagina’s van de website besproken worden alsook de exit pagina’s. Tot slot zal 
er dieper ingegaan worden op de bezoekers. Enerzijds zal er gekeken worden 

of het nieuwe of terugkerende bezoekers zijn en anderzijds wordt er ingegaan 
op de geografische locatie van de bezoekers. 
 

5.2.1 DEVICES 
In het academiejaar 2018-2019 werden er drie apparaten of devices gebruikt 
om de website te bezoeken, namelijk de tablet, de smartphone en de desktop. 

Van de 1.996.972 sessies werden 1.171.032 sessies via de desktop 
geraadpleegd; dit komt overeen met 58,64%. 39,07% van de sessies werd 
mobiel geraadpleegd en slechts 2,29% via een tablet. Met bijna 40% aan 

mobiele gebruikers is het nodig dat er bij de bouw van de nieuwe website 
hiermee rekening gehouden wordt. Bovendien kan uit de gegevens van Google 
Analytics afgeleid worden dat meer dan 50% van de mobiele gebruikers een 

Apple-apparaat gebruikt om de website te raadplegen. Ook hier dient rekening 
mee gehouden te worden bij de bouw van de nieuwe website. 

 
Afbeelding 4: Aantal sessies per device in academiejaar 18-19 

 
Bron: Google Analytics. (2020). Sessies per device 
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Afbeelding 5: Aantal sessies per device van nieuwe gebruikers in academiejaar 18-19 

 
Bron: Google Analytics. (2020). Nieuwe sessies per device 

 

Van de 1.171.032 geregistreerde sessies zijn er 431.102 nieuwe gebruikers, 
wat overeenkomt met 21,59% van de sessies. 254.213 nieuwe gebruikers 

hebben de website voor het eerst via hun desktop bezocht, 161.156 via hun 
mobiel en 15.733 via hun tablet; dit komt respectievelijk overeen met 58,9%, 
37,38% en 3,65% van de nieuwe gebruikers. 
 
Tabel 2: Aantal sessies, % nieuwe sessies en nieuwe gebruikers per device in academiejaar 18-19 

Device 
Aantal sessies % nieuwe sessies Nieuwe gebruikers 

1.996.972 21.59% 431.102 

Desktop 1.171.032 34.37% 254.213 

Mobile 780.161 20.66% 161.156 

Tablet 45.779 21.71% 15.733 
Bron: Google Analytics. (2020). Sessies per device 

 

A. Bouncepercentage 
Het bouncepercentage in het academiejaar 2018-2019 is 23,03%; dit wil 

zeggen dat 23,03% van de sessies uit het academiejaar 2018-2019 enkel de 
homepagina van de website heeft bezocht zonder door te klikken naar andere 
pagina’s. Als ongeveer één op vier bezoekers niet geneigd is om de website 

verder te ontdekken, is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan de 
gebruiksvriendelijkheid van de homepagina van de website. 
 

Het bouncepercentage ligt met 26,92% het hoogst bij de gebruikers die de 
website met hun smartphone raadplegen. Op de tweede plaats staan de 
tabletgebruikers met ongeveer één op vier bezoekers en op de derde plaats 

de desktopgebruikers waarvan slechts één op vijf enkel de homepagina opent, 
dus de gebruiksvriendelijkheid van de website is afhankelijk van het apparaat 
waarmee de website geraadpleegd wordt. Bij het maken van de nieuwe 

website is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat de website 
ook mobiel bekeken moet worden zonder in te boeten aan 
gebruiksvriendelijkheid.  
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B. Pagina’s per sessie en gemiddelde sessieduur 
Het hoge bouncepercentage bij het mobiel apparaat vertaalt zich in een 

kortere sessieduur en het bezoeken van minder pagina’s per sessie. 
 
Bij het ‘aantal pagina’s die de gebruiker bezoekt per sessie’ is het gemiddeld 

aantal pagina’s per sessie bij een mobiel apparaat (1,77 pagina’s/sessie) 
beduidend lager dan bij de tablet (2,32 pagina’s/sessie) en de desktop (2,32 
pagina’s/sessie).  

 
Net als bij het ‘aantal pagina’s die de gebruiker bezoekt per sessie’ scoren 
mobiele gebruikers lager op de gemiddelde sessieduur. Desktopbezoekers 

blijven met gemiddeld 2 minuten 55 seconden het langst op de website, 
gevolgd door de tabletgebruikers die gemiddeld 2 minuten 27 seconden op de 
website blijven. De mobiele gebruikers hinken ver achterop met een 

gemiddelde sessieduur van slechts 1 minuut 33 seconden. 
 
Tabel 3: Bouncepercentage, gemiddeld aantal pagina’s per sessie en gemiddelde sessieduur per device 
in academiejaar 18-19 

Device 
Bouncepercentage 

Gemiddeld aantal 
pagina’s per sessie 

Gemiddelde sessieduur 

23,03% 2,11 00:02:22 

Desktop 20,39% 2,32 00:02:55 

Mobile 26,92% 1,77 00:01:33 

Tablet 24,34% 2,32 00:02:27 
Bron: Google Analytics. (2020). Sessies per device 

 
Algemeen kan er geconcludeerd worden dat bezoekers gemiddeld tussen 1,5 
en 3 minuten op de website surfen. Een mogelijke reden voor de korte 

sessieduur kan zijn dat bezoekers al op voorhand weten welke pagina ze willen 
raadplegen en hier bijgevolg rechtstreeks naartoe gaan. Aangezien de 
meerderheid van de bezoekers geen nieuwe gebruikers zijn, is het zeer 

waarschijnlijk dat deze hypothese klopt. Echter is er verder onderzoek nodig 
om dit te bevestigen.  
 

Gedurende het academiejaar blijft de sessieduur ongeveer hetzelfde. De 
uitzondering is de maand September waar er duidelijk een piekmoment 
zichtbaar is. Zoals op onderstaande grafiek te zien is, duren de sessies van 

eind september bijna dubbel zo lang als tijdens de rest van het academiejaar. 
Waarschijnlijk is dit te wijten aan de start van het academische schooljaar. De 
stijging tijdens de zomervakantie kan eventueel gelinkt worden met de periode 

met de meeste nieuwe gebruikers. Ook hier is er verder onderzoek nodig om 
dit te bevestigen.  
 

 
 
 

 
 
 



 

 26 

Afbeelding 6: Gemiddelde sessieduur in academiejaar 18-19 

 
Bron: Google Analytics. (2020). Gemiddelde sessie duur 

 

 

5.2.2 JOURNEY NAAR STUDENT.VUB.BE 

Bezoekers kunnen via verschillende invalswegen op de website belanden. 

Google Analytics heeft zes invalswegen geïdentificeerd: Organic Search, 
Referral, Direct, Other, Social en Email. In wat volgt, zullen deze zes 
invalswegen achtereenvolgens uitgebreid besproken worden. 
 

Afbeelding 7: Top zes invalswegen van Google Analytics 

 
Bron: Google Analytics. (2020). How Do You Acquire Users? - Traffic Channel 

 
 

A. Categorie 1 - Organic Search 
De belangrijkste weg via dewelke bezoekers aangetrokken worden, is Organic 

Search. Organic Search verwijst naar de methode waarbij de bezoeker in 

kwestie op de website belandt door gebruik te maken van een zoekmachine. 

Door zoektermen op zoekmachines zoals Google, Yahoo of Bing in te gegeven 

wordt er verkeer op de website gegenereerd. Hierbij wordt er dus geen gebruik 

gemaakt van Search Engine Advertising of kortweg SEA (Analytics Help, 

2020). Kortom, 1.422.956 van de 1.996.972 bezoekers ofwel 71,3% gebruikt 

Organic Search. Van deze bezoekers gebruikt 1.367.032 ofwel 96,07% de 

zoekmachine Google. De tweede populairste zoekmachine is Bing met 43.117 

(3,03%) en Yahoo vervolledigt de top 3 (0,43%) (Google Analytics, Source, 

2020). Bovendien kan er opgemerkt worden dat iets meer dan de helft van de 
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nieuwe bezoekers (55,26%) een zoekmachine gebruikt om op de website te 

geraken (Cf. tabel hieronder).  

 
Tabel 4: Gebruikte zoektermen 

Keyword 
Sessies % Nieuwe sessies Nieuwe Gebruikers 

1.422.956 16,73% 238.068 

1. (Niet voorzien)  1.374.555 
(96,60%) 

16,57% 227.768 
(95,67%) 

2. vub lessenrooster 3.543 
(0,25%) 

16,74% 593 
(0,25%) 

3. lessenrooster vub 3.233 
(0,23%) 

13,24% 428 
(0,18%) 

4. (not set) 2.614 
(0,18%) 22,30% 583 

(0,24%) 
5. my vub 2.343 

(0,16%) 
10,41% 244 

(0,10%) 
6. vub student 1.283 

(0,09%) 
13,72% 176 

(0,07%) 
7. myvub 1.127 

(0,08%) 
15,08% 170 

(0,07%) 
8. canvas vub 988 

(0,07%) 
40,28% 398 

(0,17%) 
9. vub resto 982 

(0,07%) 
22,81% 224 

(0,09%) 
10. examenrooster vub 743 

(0,05%) 
15,75% 117 

(0,05%) 
Bron: Google Analytics. (2020). Organic Search - Keyword  

 

Google Analytics houdt verder ook een top 10 van de meest gebruikte 
zoektermen bij. Wat opvalt, is dat er twee zoektermen niet gespecificeerd 

worden: (not provided) en (not set). Bovendien vertegenwoordigt (not 
provided) de populairste categorie. Dit heeft te maken met een wijziging die 
Google in 2011 heeft doorgevoerd. Google besliste toen om de privacy van 

zijn gebruikers te beschermen. Wanneer een internetgebruiker op zijn Google-
account ingelogd is, worden de zoektermen die deze gebruiker aanwendt, bij 
de categorieën (not provided) en (not set) ondergebracht (Chang, 2011). Dit 

leidt ertoe dat er bijna geen specifieke informatie over dit soort bezoekers 
voorhanden is. De bezoekers waarover er wel informatie beschikbaar is, zijn 
op zoek naar ofwel de roosters ofwel naar de homepage van de site. De 

zoektermen ‘my vub’ of ‘myvub’ leiden naar de Engelstalige homepage van de 
website van de VUB. 
 

Als er een kijkje genomen wordt naar de landing page2, kan er meer 
informatie uit de categorie (not provided) en (not set) afgeleid worden. Hoewel 
de zoektermen onbekend zijn, kan er wel vastgesteld worden op welke pagina 

de bezoeker is terechtgekomen.  
 
 

 
 

 
2 De landing page is de pagina via dewelke bezoekers op je website komen (Google Analytics, 2020). 
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Tabel 5: Organic Search – Landing page 

Landing page 
Sessies 

1.422.956 

1. /les-en-examenroosters 471.916 
(33,16%) 

2. / 230.645 
(16,21%) 

3. /resto 88.476 
(6,22%) 

4. /en/menu-vub-student-restaurant 68.554 
(4,82%) 

5. /ict/etools-portalen 51.851 
(3,64%) 

6. /en/timetables-and-exam-schedules 37.731 
(2,65%) 

7. /faculteit-recht-en-criminologie 18.293 
(1,29%) 

8. /en/student-portal 18.130 
(1,27%) 

9. /studentenadministratie 17.736 
(1,25%) 

10. /boeken-cursussen 15.870 
(1,12%) 

Bron: Google Analytics. (2020). Organic Search - Lading Page 

 

Zoals al uit de zoektermen afgeleid kon worden, is het logisch dat het 
merendeel van de bezoekers (33,16%) op de pagina van les-en-
examenroosters terechtkomt. De tweede populairste pagina is de homepage 

van de website. De andere pagina’s kunnen in verband gebracht worden met 
het dagelijkse studentenleven. Het is wel opmerkelijk dat de pagina van de 
faculteit ‘Rechten en Criminologie’ zich in de top 10 bevindt. Dit kan misschien 

verklaard worden doordat deze faculteit tijdens het schooljaar 2018-2019 de 
tweede grootste faculteit van de VUB was. Op de eerste plaats stond de 
faculteit ‘Sociale wetenschappen en Solvay Business School’. Deze faculteit 

telde bijna dubbel zo veel studenten dan de faculteit ‘Rechten en Criminologie’ 
(Vrije Universiteit Brussel, 2020a). Bijgevolg is het enigszins verrassend dat 
de pagina van deze faculteit niet tot de top 10 behoort aangezien deze faculteit 

van alle faculteiten de meeste studenten telde.   
 

B. Categorie 2 - Referral 
Zoals afbeelding 4 aangeeft, neemt Referral de tweede plaats met 15,4% in. 

De categorie Referral verwijst naar het feit dat er bezoekers zijn die naar de 
website van de VUB worden doorverwezen. De website die de meeste 
bezoekers doorverwijst, ligt voor de hand. Vanuit de homepage van de website 

van de VUB worden de bezoekers naar andere pagina’s op deze site 
doorverwezen. Dit klaart ook waarom er zo veel nieuwe gebruikers via deze 
manier doorverwezen worden. De homepage stelt immers verschillende 

soorten informatie ter beschikking van de bezoeker. Ecosia.org die de tweede 
plaats bezet, is een Duitse zoekmachine die zijn winst aanwendt om bomen te 
planten en ze werd ook op Facebook door Green Team VUB gepromoot (Green 

Team VUB, 2020). Bovendien is deze zoekmachine de vierde populairste 
zoekmachine (Google Analytics, Source, 2020). Het intranet van de VUB 
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neemt de derde plaats in. Een intranet is een beveiligd netwerk waar 

informatie elektronisch binnen een organisatie wordt gedeeld. De 
student.cumulus.vub.ac.be leidt je naar de Selfservice studenten. Via deze 
tool kunnen de studenten hun persoonlijke administratie zowel beheren als 

bekijken. Zowel gf.vub.ac.be als we.vub.ac.be. is een faculteitswebsite: 
Geneeskunde en Farmacie en Wetenschappen en Bio-
ingenieurswetenschappen. De website vubtoday.be is dan weer een website 

waar nieuwsartikels, opinies en events betreffende de VUB gepubliceerd 
worden. Deze website is bovendien nauw verbonden met de sociale media 
aangezien de artikels zowel op Twitter als op Facebook worden gepost.  

 
Tabel 6: Vanwaar worden bezoekers doorverwezen? 

Source 
Sessies % Nieuwe sessies Nieuwe Gebruikers 

306.866 20,50% 62.893 

1. vub.ac.be 209.540 
(68,28%) 

23,43% 49.088 
(78,05%) 

2. ecosia.org 18.360 
(5,98%) 

7,71% 1.415 
(2,25%) 

3. intranet.vub.ac.be 9.138 
(2,98%) 

11,09% 1.013 
(1,61%) 

4. student.cumulus.vub.ac.be 6.698 
(2,18%) 

7,44% 498 
(0,79%) 

5. gf.vub.ac.be 5.228 
(1,70%) 10,54% 551 

(0,88%) 
6. we.vub.ac.be 4.778 

(1,56%) 22,98% 1.098 
(1,75%) 

7. msn.com 3.355 
(1,09%) 0,09% 3 

(0,00%) 
8. mail.google.com 2.890 

(0,94%) 
14,60% 422 

(0,67%) 
9. vubtoday.be 2.867 

(0,93%) 
14,75% 423 

(0,67%) 
10. calendy.com 2.693 

(0,88%) 
20,50% 552 

(0,88%) 

Bron: Google Analytics. (2020). Referral – Source 

 
Als er een blik op de landing page geworpen wordt, kan er opgemerkt worden 
dat het merendeel van de bezoekers (37,27%) naar de homepage wordt 

doorverwezen: plaats 1 en plaats 3 in de top 10. Het is bovendien opmerkelijk 
dat zes van de tien populairste landing pages in het Engels zijn. Dit houdt in 
dat internationale studenten vaak naar de website van de VUB worden 

doorwezen en dat zij verder klikken om meer informatie te vinden. 
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Tabel 7: Wanneer worden bezoekers doorverwezen? 

Landing Page 
Sessies % Nieuwe sessies Nieuwe Gebruikers 

306.866 20,50% 62.893 

1. / 98.897 
(32,23%) 

11,80% 11.672 
(18,56%) 

2. /les-en-examenroosters 30.504 
(9,94%) 

17,57% 5.359 
(8,52%) 

3. /en/ 15.467 
(5,04%) 

24,50% 3.789 
(6,02%) 

4. /en/student-administration 12.279 
(4,00%) 50,19% 6.163 

(9,80%) 
5. /en/timetables-and-exam-sche 10.297 

(3,36%) 
24,46% 2.519 

(4,01%) 

6. /resto 9.358 
(3,05%) 11,06% 1.035 

(1,65%) 
7. /studentenadministratie 8.863 

(2,89%) 
27,82% 2.466 

(3,92%) 
8. /en/housing 6.835 

(2,23%) 32,08% 2.193 
(3,49%) 

9. /en/menu-vub-student-restaur 5.464 
(1,78%) 

0,26% 14 
(0,02%) 

10. /en/international-student-life 3.947 
(1,29%) 

39,95% 1.577 
(2,51%) 

Bron: Google Analytics. (2020). Referral – Landing Page 

 

C. Categorie 3 - Direct 
De derde categorie is Direct (10,7%). De naam van de categorie spreekt voor 
zichzelf. De bezoekers komen rechtstreeks op een bepaalde pagina van de 

website terecht. Bijgevolg is het ook niet verwonderlijk dat de populairste 
lading page de homepage van de website is. Als de top 10 van naderbij 
bekeken wordt, is er een grote gelijkenis met de top 10 van Organic Search. 

Zowel de homepage, de studentenadministratie, de faculteit Rechten en 
Criminologie als de pagina van het studentenrestaurant worden geciteerd. De 
top 10 wordt vervolledigd door de pagina van de faculteit Psychologie en 

Educatiewetenschappen. Dit is enigszins verrassend aangezien deze pagina 
tot op heden nog niet in de top 10 resultaten werd vermeld. Dit betekent 
waarschijnlijk dat studenten de pagina in hun favorieten hebben 

ondergebracht en bijgevolg met één klik op de muis op deze pagina 
terechtkomen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31 

 
 
Tabel 8: Welke sites worden rechtstreeks bezocht? 

Landing Page 
Sessies % Nieuwe sessies Nieuwe Gebruikers 

213.280 55,45% 118.265 

1. / 60.168 
(28,21%) 

40,76% 24.527 
(20,74%) 

2. /les-en-examenroosters 18.148 
(8,51%) 

48,30% 8.766 
(7,41%) 

3. /en/menu-vub-student-restaur 13.678 
(6,41%) 

37,33% 5.106 
(4,32%) 

4. /resto 7.118 
(3,34%) 

27,24% 1.939 
(1,64%) 

5. /studentenadministratie 6.746 
(3,16%) 79,60% 5.370 

(4,54%) 
6. /en/student-administration 4.688 

(2,20%) 75,17% 3.524 
(2,98%) 

7. /en/timetables-and-exam-sche 3.455 
(1,62%) 68,08% 2.352 

(1,99%) 
8. /faculteit-recht-en-criminologie 3.286 

(1,54%) 
57,88% 1.902 

(1,61%) 
9. /en/ 3.156 

(1,48%) 
67,21% 2.121 

(1,79%) 
10. /pe 2.370 

(1,11%) 
61,65% 1.461 

(1,24%) 

Bron: Google Analytics. (2020). Direct – Landing Page 

 

D. Categorie 4 - Other 
De categorie “Other” verwijst naar de andere manieren die de bezoekers 
kunnen aanwenden om op de website terecht te komen (Organic Search, 

Referral, Direct, Social en E-mail buiten beschouwing gelaten). Er dient 
opgemerkt te worden dat zowel Facebook als Twitter tot de categorie Social 
behoren en bijgevolg niet bij deze categorie mogen ondergebracht worden 

door Google Analytics. Eloqua is een multi-channel campagnetool die de VUB 
gebruikt om de rekrutering van nieuwe studenten zowel Belgische als 
internationale op een innovatieve en digitale manier aan te pakken. Een multi-

channel aanpak houdt in dat de VUB de nieuwe studenten aantrekt via allerlei 
kanalen zoals sms’en, push berichten, sociale media, gepersonaliseerde e-
mails, etc. Via deze tool kunnen ook nieuwsbrieven naar de alumnistudenten 

uitgestuurd worden (Bebold, 2018). De tweede plaats wordt ingenomen door 
een brochure. Jammer genoeg is het niet meer mogelijk om te achterhalen 
wat deze brochure qua onderwerp behandelde. De derde plek refereert naar 

een evenement. Gedurende een hele week organiseert de VUB-activiteiten om 
zowel studenten, doctoraatsstudenten als het personeel zelf te laten 
kennismaken met de verschillende mogelijkheden om al dan niet deel van de 

opleiding en/of stage in het buitenland af te werken. Voor dit evenement werd 
er dan ook een aparte site aangemaakt. Als er gekeken wordt naar welke 
pagina’s bezocht worden, kunnen bepaalde pagina’s verbonden worden met 

de tool Eloqua. De pagina van de studentenraadsverkiezing zal waarschijnlijk 
via een push bericht zichtbaarheid verworven hebben. De onthaalweek of ‘aan 
de slag met de VUB-apps' werden dan weer misschien via Eloqua of de 

brochure aangeklikt.  
  



 

 32 

 

 

 

 
Tabel 9: Vanwaar komen de bezoekers?              Tabel 10: Wanneer gaan de bezoekers? 

     
Bron: Google Analytics. (2020). Other – Source         Bron: Google Analytics. (2020). Other – Landing Page 

 

E. Categorieën 5 - Social & 6 - E-mail 
De voorlaatste categorie is Social. Deze categorie gaat dieper in op de sociale 

media die gelinkt kunnen worden aan de website. Het populairste sociaal 
medium is Facebook. Dit is ook logisch aangezien de VUB een eigen Facebook-
pagina3 heeft. Verder beschikt de VUB ook over zijn eigen Twitter-account4.  

Zowel op de Facebook-pagina als op de Twitter-account worden artikels 
afkomstig van de site vubtoday.be gepost. De VUB beschikt ook over een 
Instagram-pagina5. Op deze drie kanalen worden niet alleen berichten over 

de universiteit en haar onderzoeksprojecten gepost maar ook over het 
alledaagse studentenleven. Dit kan verklaren waarom de pagina van het 
glazen huis of de kick-off in de top 10 van landing pages staat. Er dient 

opgemerkt te worden dat Yammer deel uitmaakt van Microsoft Teams en deze 
app kan gebruikt worden om informatie binnen de community te delen. De 
laatste categorie E-mail telt slechts 44 gebruikerssessies (Google Analytics, 

2020). Het aantal is zo beperkt dat het zelfs voor de analyse verwaarloosbaar 
is. Deze categorie verzamelt de kliks die afkomstig zijn uit de nieuwsbrief. 
Bijgevolg kan er geconcludeerd worden dat het gebruik en/of de inhoud van 

de nieuwsbrief moet herzien worden. 
 
 

 
 

 
3 https://www.facebook.com/VUBrussel.  

4 https://twitter.com/VUBrussel?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor.  

5 https://www.instagram.com/vubrussel/?hl=en.  

https://www.facebook.com/VUBrussel
https://twitter.com/VUBrussel?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/vubrussel/?hl=en
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Tabel 11: Welke sociale Media worden gebruikt?      Tabel 12: Social – Landing Page 

           
 Bron: Google Analytics. (2020). Social – Social Network    Bron: Google Analytics. (2020). Social –  Landing Page     

 

Zoals hierboven vermeld, verwijst bouncepercentage naar het feit dat er geen 
interactie tussen de gebruiker en de site plaatsvindt. Met andere woorden, de 
bezoekers bekijken slechts één pagina. Dit kan betekenen dat de bezoeker in 

kwestie direct op de juiste pagina terechtkomt of dat hij afhaakt. Er kan 
opgemerkt worden dat de categorieën Direct, Social en E-mail een hoger 
bouncepercentage hebben dan het gemiddelde percentage. Op de sociale 

media wordt de link van de website immers in de post verwerkt zodat de 
bezoeker hierop kan klikken en bij Direct gaat de bezoeker normaal gezien 
direct naar de juiste pagina. Bijgevolg dient deze niet verder door te klikken. 

Voor de categorie E-mail is dit percentage zelfs heel hoog. Als er dan nog 
gekeken wordt naar het gemiddeld aantal pagina’s per sessie en de 
gemiddelde sessieduur, kan er hieruit afgeleid worden dat de nieuwsbrief niet 

erg succesvol is. De bezoekers komen direct op de juiste pagina terecht want 
de link wordt in de nieuwsbrief geïncorporeerd maar ze blijven niet lang op die 
pagina. De categorie Referral heeft het meest gemiddeld aantal pagina’s per 

sessie alsook de langste gemiddelde sessieduur. Dit is logisch aangezien de 
bezoekers doorverwezen worden en vaak nog moeten zoeken naar de juiste 
informatie.  
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Tabel 13: Bouncepercentage, gemiddeld aantal pagina’s per sessie en gemiddelde sessieduur per 
kanaal 

Kanalen 
Bouncepercentage 

Gemiddeld aantal 
pagina’s per sessie 

Gemiddelde 
sessieduur 

23,03% 2,11 00:02:22 
Organic Search 20,40% 2,00 00:02:14 

Referral 22,33% 2,62 00:03:10 

Other 32,26% 2,35 00:02:41 

Direct 38,38% 2,05 00:02:06 

Social 40,50% 2,00 00:02:16 

E-mail 75,00% 1,23 00:01:06 

Bron: Google Analytics. (2020). Acquisition Overview – Bounce Rate, Pages/Session & Average Session Duration  

 
5.2.3 GEBRUIKTE TIJDSTIP VAN STUDENT.VUB.BE 

Het aantal gebruikers van de website is afhankelijk van het moment waarop 
de website wordt geraadpleegd. Een onderscheid kan gemaakt worden tussen 
een bepaald moment in het academiejaar, een bepaalde dag in de week en 

een bepaald tijdstip doorheen de dag.  
 

A. Aantal gebruikers tijdens het academiejaar (globaal overzicht) 
Doorheen het academiejaar kunnen er twee momenten vastgesteld worden, 

wanneer de website de meeste bezoekers aantrekt. Het betreft 24 september 
met 23.373 bezoekers en 11 februari met 14.777 actieve gebruikers. Deze 
data komen overeen met respectievelijk de start van het eerste en tweede 

semester. Tegen het einde van de maand september kan er daling van het 
bezoekersaantal worden vastgesteld, gevolgd door een stijging in het begin 
van de maand oktober. Het bezoekersaantal vertoont een dalende trend 

doorheen het eerste semester waarbij het een dieptepunt bij start van de 
wintervakantie bereikt. Vanaf de start van de blokweek kan er terug een lichte 
stijging vastgesteld worden.  

 
Gedurende het eerste semester is er is telkens sprake van een daling in het 
weekend en een stijging bij de start van een nieuwe lesweek op maandag, 

met een sterke daling op de wettelijke feest- en verlofdagen zoals bepaald in 
de academisch kalender van 2018-2019. Het betreft 1, 2 en 11 november, 
alsook 20 november op de Verhaegenverdenking. 

 
De aanvang van de colleges in het tweede semester trekken terug meer 
bezoekers aan op de website op 11 februari, gevolgd door een daling van de 

gebruikers waarbij er een tweede dalmoment tijdens de lentevakantie bereikt 
wordt. Het is opmerkelijk dat deze daling niet even sterk is als tijdens de 
wintervakantie. Dit kan eventueel verklaard worden doordat de lentevakantie 

eveneens als een blokweek wordt beschouwd en de infodagen dan 
plaatsvinden. Daarbij kan er ook op de wettelijke feestdagen 22 april, 1 mei, 
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30 mei en 10 juni een daling vastgesteld worden. Nadat er in het begin van 

juli een lichte stijging is van het bezoekersaantal, wordt dit gevolgd door een 
derde dalmoment, namelijk de zomervakantie. Vanaf de opening van de 2de 
zittijd op 19 augustus tot de aanvang het nieuwe academiejaar in september 

kan men een stijgende trend van de bezoekers op de website vaststellen.  
 
Afbeelding 8: Globaal piekmomenten van bezoekersaantallen op de website 

 
Bron: Google Analytics. (2020).  Audience - Overview 

 
 

B. Aantal gebruikers op week- en dagniveau 
Uit onderstaande grafiek kan er afgeleid worden dat de website doorheen het 

desbetreffende academiejaar 2018-2019 het meest werd bezocht op maandag 
om 11u in de voormiddag en dit met een piekmoment van 31.000 gebruikers. 

De grafiek toont eveneens dat de website vaak werd geraadpleegd op 
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10 uur ’s ochtends en 15 
uur in de namiddag. 

 
Afbeelding 9: Aantal gebruikers per week en dag 

 
Bron: Google Analytics. (2020).  Home - When do your users visit? 

 

In het weekend daalt het aantal gebruikers van de website tot een 
bezoekersaantal dat tussen de 8.500 en 17.000 ligt. Terwijl er vastgesteld kan 
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worden dat er op weekdagen een stijging van de bezoekers ontstaat vanaf 8u 

‘s morgens, is dit in het weekend pas vanaf 10u. Op zaterdag is er een daling 
van de actieve gebruikers vanaf 18u en ligt het bezoekersaantal tussen 500 
en 8.500.   

 
Zoals eerder vermeld, is er eveneens een duidelijk patroon zichtbaar in het 
aantal sessies per week. Zondag begint het aantal sessies te stijgen totdat er 

maandag een piekmoment is. Vervolgens daalt het aantal sessies geleidelijk 
aan tot het dieptepunt op vrijdag of zaterdag. Dit patroon herhaalt zich elke 
week gedurende het academiejaar. Er zijn echter in de zomermaanden juli en 

augustus geen duidelijke piekmomenten op maandag meer zichtbaar. 
 
Afbeelding 10: Aantal gebruikers over de maanden heen 

Bron: Google Analytics. (2020). 
 

Met het oog op het optimaliseren van de studentencommunicatie en het 
bereiken van de studenten of geïnteresseerden met informatie is het relevant 
om deze data te raadplegen alvorens het plaatsen van updates en of het 

verzenden van nieuwsbrieven. 
 
5.2.4 POPULAIRE PAGINA’S EN EXIT PAGINA’S 

Met Google Analytics is het mogelijk om de populairste pagina op de website 
te analyseren. Bij het bekijken van de verschillende populaire pagina’s op de 
website, is het ook mogelijk om het exitpercentage van deze pagina’s na te 

gaan. In de volgende tabel zijn de populairste pagina’s van de website te zien. 
 
Tabel 14: Populairste pagina’s van de website 

Pagina 
Page Views Avg. Time on page 

Entrances Bounce-
percentage 

% Exit 

5.041.326 00:02:13 2.381.882 22,67% 47,25% 

1. /les-en-examenroo 1.022.367 
(20,28%) 

00:03:00 642.959 
(26,99%) 

4,53% 64,15% 

2. / 676.948 
(13,43%) 00:01:57 464.499 

(19,50%) 
11,66% 41,48% 

3. /en/menu-vub-stud 256.636 
(5,09%) 00:05:13 105.541 

(4,43%) 
87,18% 85,34% 

4. /resto 147.739 
(2,93%) 00:00:21 114.903 

(4,82%) 
6,72% 11,44% 

5. /en/timetables-and 123.739 
(2,45%) 00:02:47 65.415 

(2.75%) 
8,97% 55,08% 

6. /ict/etools-portalen 120.107 
(2,38%) 00:03:10 71.602 

(3.01%) 
16,57% 60,10% 

7. /faculteit-recht-en- 116.778 
(2,32%) 

00:04:17 27.155 
(1,14%) 

37,91% 57,56% 



 

 37 

8. 
/studentenadminist 

92.497 
(1,83%) 00:03:20 

43.885 
(1,82%) 

43,09% 50,47% 

9. /es 76.407 
(1,52%) 00:01:25 13.508 

(0,57%) 
34,74% 26,50% 

10. /vakkenregistratie 62.439 
(1,24%) 

00:01:53 24.544 
(1,03%) 

30,58% 25,57% 

Bron: Google Analytics (2020) 
 
Les- en examenrooster is dus de populairste pagina op de website.  20% van 

de totale page views komen uit deze pagina. Het exitpercentage is daar ook 
vrij hoog. Dit betekent dat 64,15 % van de gebruikers op de pagina 
terechtkomt en dan het domein van de VUB verlaat. Het bouncepercentage op 

deze pagina is ook zeer laag, wat betekent dat mensen vaak op die pagina 
willen blijven. 
 

De 3de populairste pagina, het menu van het restaurant, is interessant. Met 
meer dan 250.000 sessies gedurende het jaar lijkt deze pagina aantrekkelijk 
te zijn voor de gebruikers, maar het bouncepercentage en het exitpercentage 

van meer dan 85 % gaan de andere richting uit. De 5de populairste pagina is 
eigenlijk ook het les- en examenrooster, maar deze keer in het Engels. 
 

5.2.5 SOORT GEBRUIKERS 

A: New vs. Returning Users 
Een subcategorie van de demografische cijfers uit Google Analytics die voor 
verder onderzoek echter van belang kan zijn, is het onderscheid dat gemaakt 

wordt tussen de soort gebruikers. Om dit begrip duidelijker te maken, wordt 
er uitgelegd hoe Google Analytics omgaat met het categoriseren van hun 
websitegebruikers. De gebruikers in kwestie worden onderverdeeld in twee 

categorieën, namelijk New Users en Returning Users. Er wordt vastgesteld of 
het toestel (computer, smartphone of tablet) waarmee de gebruiker de 
website bezoekt, al reeds deze website bezocht heeft of niet. Dit verloopt aan 

de hand van cookies. Indien Google Analytics deze string van cookies voor een 
cliënt id. op het toestel in kwestie vindt, zal de gebruiker beschouwd worden 
als een terugkerende bezoeker in plaats van een nieuwe bezoeker. Indien deze 

cookies niet beschikbaar zijn, zal de website deze aanmaken voor de 
wederkerende bezoekende momenten.   
 

Voor een website zoals die van een hogere onderwijsinstelling kan er echter 
niet veel belang gehecht worden aan nieuwe gebruikers aangezien de 
studenten in kwestie vanaf hun eerste jaar tot hun proclamatie, terugkerende 

bezoekers zijn. De website student.vub.be tracht immers geen nieuwe 
gebruikers aan te trekken zoals online verkoopkanalen of nieuws outlets doen, 
maar tracht de studenten te informeren over huidige situaties met betrekking 

tot hun studies en de verloop of procedure van bepaalde zaken.  
 
Indien er specifiek gekeken wordt naar het academiejaar 2018-2019, kan er 

aangehaald worden dat 21,59% van de gebruikers beschouwd worden als 
nieuwe bezoekers. Dit betekent dat uit de 1.996.980 gebruikers net geen 
vierde de website via een nieuwe toestel heeft bezocht. Om een nog 
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specifieker beeld te creëren, kan er gekeken worden naar het percentage van 

het aantal nieuwe gebruikers per maand wat maandelijks gelijklopend 
verloopt. Opmerkelijk hieraan zijn echter de twee piekmomenten waar het 
grootste percentage van nieuwe gebruikers ontstaat. In het academiejaar 

2018-2019 waren dit 24ste September 2018 en 11de Februari 2019. 
Aangezien dit de twee startdatums van de twee semesters waren, is het meer 
dan normaal dat het percentage aantal nieuwe gebruikers stijgt.  
 
Afbeelding 11: Algemene onderverdeling van soort gebruikers 

 
Bron: Google Analytics (2020). Soort gebruikers in academiejaar 18-19. 

 

Als er nog verder gekeken wordt naar de percentagevergelijking tussen 
nieuwe en terugkerende gebruikers per land kan er geen opmerkelijk verschil 
aangehaald worden. Bij elk land in kwestie wordt de hoeveelheid nieuwe 

gebruikers tussen de 20 en 25% gehouden waardoor er geen groot verschil 
ontstaat tussen de verschillende landen waar de studenten van de VUB 
vandaan komen. 

 
Helaas moet er direct vermeld worden dat de data van Google Analytics niet 
100% betrouwbaar zijn door bepaalde zaken waar ze niet aan kunnen werken. 

Indien een toestel in kwestie meerdere browsers heeft, zullen deze elk een 
aparte string van cookies ontvangen die een aparte cliënt id. vormen. Deze 
Cid zal gevormd worden bij het moment dat de site bezocht wordt en dit voor 

elk type browser. Dit is niet tegenstrijdig met de cookiewetgeving, maar het 
zorgt er wel voor dat elke browser een aparte Cid vormt wanneer het gaat om 
dezelfde gebruiker. Hetzelfde probleem ontstaat er indien de bezoekers 

cookies blokkeren of verwijderen waardoor deze meermaals aangemaakt 
zullen worden en de bezoeker elke keer beschouwd zal worden als een nieuwe 

gebruiker. 
 

B: Taal 
De talen waarin de website in het academiejaar 2018-2019 werd 

geconsulteerd, waren het Nederlands, gevolgd door het Engels, Frans, 
Mandarijn en Spaans. 
 

Via Google Analytics kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de 
Nederlandstalige bezoekers van België en Nederland, de Engelstalige 
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bezoekers van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en de 

Franstalige bezoekers van België en Frankrijk. Uit het diagram hieronder kan 
er afgeleid worden dat meer dan de helft van de bezoekers, namelijk 60,32%, 
de website in het Nederlands bezochten. 
 
Afbeelding 12: Taalinstellingen websitegebruikers 

 
Bron: Google Analytics (2020). Geo, Language.  

 
Het percentage van het aantal nieuwe bezoekers in de verschillende talen is 

vrij gelijklopend. Het is wel opmerkelijk dat het percentage van de nieuwe 
gebruikers op de website het hoogst is in het Amerikaans Engels en het 
Mandarijn. Het is ook opvallend dat het bouncepercentage enkel voor deze 

twee talen hoger is dan 30%, terwijl het voor de andere talen varieert tussen 
15% en 28%. Het aantal bezochte pagina’s per sessie zijn het hoogst in het 
Mandarijn en het Brits Engels. Daarom kan het ook zijn dat de gemiddelde 

sessieduur langer dan drie minuten is voor deze talen. 
 

C: Locatie 
De meerderheid van de bezoekers van het totaalaantal sessies op de website 

in het academiejaar 2018-2019 was met 90,92% afkomstig uit België. Op de 
tweede plaats staat de Verenigde Staten en op de derde plaats Nederland. De 
bezoekers uit Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, China 

en India stellen telkens minder dan 1% voor en vormen samen opgeteld 
2,27% van het totaalaantal bezoekers. 
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Afbeelding 13: Land websitegebruikers 

 
Bron: Google Analytics (2020). Geo, Location. 

Het is opvallend dat van het totaal aantal nieuwe sessies dat op de website 

wordt geraadpleegd, 82,64% van de bezoekers afkomstig zijn van de 
Verenigde Staten, gevolgd door China met 59,34% en India met 50,57%, 
terwijl dit voor België 18,97 % is. 

 
Dit toont aan dat in het desbetreffende academiejaar de website meer 
aandacht kreeg vanuit de internationale omgeving met betrekking tot de 

nieuwe sessies. Het aantal nieuwe gebruikers blijft wel het hoogst voor de 
Belgische bezoekers met bijna 80%.  
 

Op basis van de gegevens van Google Analytics kan er ook afgeleid worden 
dat het bouncepercentage het hoogst is voor de Verenigde Staten, gevolgd 
door China en India. Dit stemt overeen met het bouncepercentage die bij de 

analyse van de taalinstellingen werd vastgesteld. 
 
Bij het aantal bezochte pagina’s per sessie kan er vastgesteld worden dat India 

en Italië op de eerste plaats staan, gevolgd door Spanje. Zo is de gemiddelde 
sessieduur voor India, China en Spanje ook langer dan drie minuten, terwijl 
dit voor de Verenigde Staten slechts één minuut is. 
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6. Conclusie 
6.1 Antwoorden op de deelvragen 

 
1. Via welke apparaten en kanalen belandt een bezoeker op de web-

site? 

Indien er specifiek gekeken wordt naar de apparaten die gebruikt worden, valt 
het nog steeds op dat een opmerkelijk percentage van de gebruikers de site 

door middel van een desktop gebruikt, namelijk 58,64%. Samen met de 
39,07% waar de sessies via een mobiel apparaat gebeuren, kan er aangeraden 
worden dat de hoofdfocus van de klant moet liggen op een 

gebruiksvriendelijke website zowel voor de mobiele telefoon als voor de 
desktop. De 2,29% gebruikers die sessies via een tablet ondernemen, kunnen 
achterwege gelaten worden aangezien de kosten die gepaard gaan met het 

aanmaken van een derde gebruiksvriendelijke site, de baten ervan 
overstijgen. Hierbij moet er vermeld worden dat de belangrijkste talen voor 
de mobiele website alsook de desktopwebsite Nederlands, Engels en Frans 

blijven. De mogelijkheid om de website in een van de drie vooraf opgesomde 
talen te kunnen veranderen zal ervoor zorgen dat 98% van de gebruikers weer 
een gebruiksvriendelijke ervaring opdoen bij het gebruiken van de website van 

de Vrije Universiteit Brussel.   
 
De invalswegen daarentegen via dewelke de gebruikers de website bezoeken, 

werden gedetailleerd aan de hand van de top 6 kanalen besproken. Dankzij 
de analyse werd het duidelijk dat de belangrijkste weg via dewelke bezoekers 
de website in kwestie bezoeken Organic Search blijft. Dit betekent dat de 

gebruikers in kwestie aan de hand van zoektermen op zoekmachines zoals 
Google, Yahoo of Bing zoeken. Dit geldt voor 71,3% van de bezoekers, wat 
het belang van de zoektermenanalyse benadrukt.  Bovendien is het 

opmerkelijk dat uit de 1.422.956 bezoekers die via Organic Search op de site 
komen, 96,07% van de bezoekers de zoekmachine Google gebruiken. 
 

2. Wanneer wordt de website bezocht?  

Het lanceren van een boodschap op het perfecte moment is vanuit 
marketingperspectief heel belangrijk. Daarom is het van groot belang voor de 
klant om de specifieke momenten te identificeren waar het grootste bereik bij 

de bezoekers van de website kan behaald worden. Uit de analyse blijkt dat 
een groot onderscheid kan gemaakt worden tussen de belangrijkste dagen van 
de week, momenten van het jaar en meest volatiele uur van de dag. Er kan 

geconcludeerd worden dat het grootste bereik elke maandag tussen 11 en 12 
uur te behalen is. Aan de hand van deze data kunnen specifieke aanbevelingen 
gemaakt worden die binnen de Marcom afdeling van de Vrije Universiteit 

Brussel kunnen gebruikt worden. 
 
3. Welke pagina’s worden er geraadpleegd op de website?  
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Zoals er reeds vermeld werd, konden er twee pagina’s geïdentificeerd worden 

als voornaamste informatiebronnen voor de gebruikers van de website, 
namelijk de lessen/examenroosters en het menu van het restaurant. 
Aangezien deze twee pagina's voor de gebruikers de belangrijkste blijken te 

zijn, kan er nagedacht worden om deze twee pagina's in de kijker te plaatsen, 
bijvoorbeeld op de voorpagina. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de customer 
journey van de gebruiker kan verkort worden en hierdoor zal de gebruiker 

minder tijd verliezen aangezien deze niet meer via andere pagina's hoeft door 
te klikken.  
 

4. Wie raadpleegt de website? 

Onze analyse heeft ons aangetoond dat er hierover weinig informatie 
beschikbaar is. Via Google Analytics zou er data over bijvoorbeeld de leeftijd 
van de gebruikers kunnen verzameld worden maar deze functie werd niet 

ingeschakeld. Bovendien dient ook de privacywetgeving in acht genomen te 
worden. Deze elementen zorgen ervoor dat er geen definitieve conclusies 
kunnen worden getrokken uit de weinige beschikbare data. Door gebruik te 

maken van een username en een paswoord zouden deze data bijvoorbeeld 
gemakkelijk kunnen verworven worden. Maar dit gaat in tegen het principe 
van een openbare website. Door dit soort data te verzamelen zou er 

bijvoorbeeld kunnen vastgesteld worden of eerstejaarsstudenten meer 
gebruik maken van de website dan studenten afkomstig uit andere jaren.   
 

6.2 Aanbevelingen 
Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn er enkele aanbevelingen 
om de website student.vub.be te optimaliseren, in de vorm van key take 

aways opgesteld.  
 

1. Monday sets the tone for the week 

Uit de resultaten van de dal- en piekmomenten is gebleken dat maandag 

tussen 11 en 12 uur de website het meest aantal bezoekers van de week lokt. 
Bijgevolg is het uitermate belangrijk dat nieuwe nieuwsberichten, banners of 
communicaties op maandag om 10 uur op de website geüpload worden. Indien 

dit niet tijdig gebeurt, is er een grote kans dat de meerderheid van de 
doelgroep niet bereikt wordt en bijgevolg de communicatie niet ziet. 
 

Aangezien vrijdag en zaterdag de dagen zijn waarop er het minst aantal 
bezoekers zijn, zijn deze dagen ideaal om de website plat te leggen voor 
nodige onderhoudswerken. Dit klinkt tegenstrijdig met de gangbare zaak 

waarin de meeste bedrijven ‘s weekends hun websites onderhouden. In 
tegenstelling tot werknemers zullen studenten (en waarschijnlijk vooral 
kotstudenten) echter wel op zondag al kijken hoe hun week eruit zal zien en 

de nodige informatie opzoeken.  
 

2. Speel in op gebruiksvriendelijkheid website voor mobiele appa-

raten 
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Uit de cijfers blijkt dat een groot deel, meer bepaald 39%, van de bezoekers 

de website via hun mobiel raadpleegt. Echter hebben de mobiele gebruikers 
een zeer hoog bouncepercentage, een laag gemiddelde van aantal pagina’s 
per sessie en een beduidend lager gemiddelde qua duur per sessie. Dit zijn 

elementen die erop wijzen dat momenteel (academiejaar 18-19) mobiele 
gebruikers aan gebruiksvriendelijkheid inboeten. Aangezien de mobiele 
gebruikers een groot aandeel vertegenwoordigen, is het belangrijk om meer 

onderzoek te verrichten naar de gebruiksvriendelijkheid van de website voor 
de mobiele gebruikers. De mobiele vriendelijke test van Google 
(https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=nl) zal de 

gebruiksvriendelijkheid van websites voor mobiele gebruikers nagaan en 
aanbevelingen voorstellen. Bovendien kan dit ook op niveau van 
besturingssystemen (iOs, Android, …) nagegaan worden. Ook zou dit zeker 

interessant zijn vermits meer dan 50% een Apple-apparaat gebruikt om de 
website te bezoeken.  
 

3. Zoektermen, zoektermen en zoektermen 

Het kiezen van de juiste zoektermen is misschien wel het belangrijkste aspect 
om een website zo optimaal mogelijk te laten draaien. Onze beschrijvende 
data hebben immers aangetoond dat het grootste deel van de bezoekers, meer 

bepaald 71,3%, dankzij het gebruik van zoektermen op de website belandt. 
Bovendien zorgen goed gekozen zoektermen ervoor dat de website hoger in 
de zoekresultaten op een zoekmachine verschijnt en deze hogere 

rangschikking kan een invloed hebben op het aantrekken van (nieuwe) 
bezoekers/(potentiële) studenten. Daarom is het belangrijk om een lijst met 
zoektermen te maken die gebruikt kunnen worden en uit deze lijst dient er 

een hoofdzoekwoord6 gekozen te worden. Hierbij dient er rekening gehouden 
te worden met de algemeenheid, de moeilijkheid en de populariteit van een 
mogelijke zoekterm. Hiervoor kan er beroep gedaan worden op een 

zoekwoordentool zoals KWFinder, Keywoordtool.io, Ubersuggest, etc. De 
zoekwoordentool van Google kan enkel gebruikt worden, wanneer er via 
Google Adwords wordt gewerkt. Uit de beschrijvende data kan er afgeleid 

worden dat de zoektermen in verband met het rooster, het 
universiteitsrestaurant en de homepage populair zijn. De zoektermen dienen 
ook bijgewerkt te worden naarmate de inhoud of de structuur van de website 

verder evolueert. 
 
De gevonden zoekwoorden kunnen dan op verschillende manieren verwerkt 

worden. Het is belangrijk dat het hoofdzoekwoord op een constante manier 
wordt gebruikt. Zoals hierboven vermeld, is de structuur van de website 
belangrijk.  Zoekwoorden kunnen immers in de URL's opgenomen worden. 

Verder kunnen ze in de paginatitels (header), in de tussentitels of zelfs in de 
beschrijving van de afbeeldingen (alt tag) voorkomen. De zoektermen kunnen 

 
 

 
6 Het hoofdzoekwoord kan bestaan uit één zoekterm of uit een paar synoniemen en dit zoekhoofdwoord zal als 

belangrijkste zoekterm gebruikt worden. 

https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=nl)
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ook in de tekst zelf verwerkt worden. Ten slotte is het belangrijk om de Search 

Console in Google Analytics te activeren en bijgevolg op de website te 
installeren. Deze gratis tool biedt hulp bij het optimaliseren alsook het 
monitoren van de website. Bovendien verschaft deze tool informatie over hoe 

vaak mensen de website in de zoekresultaten zien, hoe vaak ze op de website 
klikken, de gemiddelde click-through rate, welke zoekopdrachten worden 
gebruikt om de inhoud van de website te vinden, de gemiddelde positie van 

de website in de zoekresultaten en eventuele problemen met de URL's. 
 

4. Website runnen is een fulltime job 

Om enerzijds te voldoen aan de moderne verwachtingen van de bezoekers en 

anderzijds de opkomende technologische innovaties, roept Infopunt Studenten 
om de zoveel jaar een nieuwe studentenwebsite in het leven. Er kan echter 
ook gekozen worden voor een continue verbetering van de website door 

iemand hiervoor (part)time of full(time) aan te nemen of dit te outsourcen aan 
freelancers. Hierdoor kan de URL van de website behouden worden en kan er 
veel sneller ingespeeld worden op de noden van de bezoekers en de 

technologische innovaties. 
 

5. VUB is multilingual 

Aangezien de Vrije Universiteit Brussel een populaire Erasmusbestemming is 
en de website student.vub.be overal ter wereld geraadpleegd wordt, is het 

handig om op basis van de geografische locatie van de bezoeker de website 
automatisch in desbetreffende taal aan te bieden, bijvoorbeeld als een 
bezoeker in Amerika de website raadpleegt, deze automatisch in het Engels 

verschijnt of op zijn minst een pop-up venster geeft zodat de bezoeker zelf de 
taal kan kiezen.  

 
6.3 Beperkingen onderzoek en suggesties verder onderzoek 
6.3.1 BEPERKINGEN ONDERZOEK 

Tijdens het voeren van dit onderzoek zijn er enkele beperkingen aan het licht 
gekomen waardoor de lezer dit onderzoek met een kritisch oog dient te 
evalueren. Dit zal hierna verder toegelicht zal worden. 

 
Het is eerst en vooral belangrijk te vermelden dat de gegevens die werden 
geanalyseerd voor dit onderzoek bewust niet de meest recente data zijn, maar 

een analyse van het academiejaar voordien, namelijk 2018-2019. Dit komt 
omdat het academiejaar 2019-2020 een vertekend beeld zou kunnen geven 
van de realiteit, aangezien de Covid-19 pandemie in het begin van het jaar 

2020 in België uitbrak. Er werd een afbakening gemaakt van de data in tijd 
om zowel de validiteit als de betrouwbaarheid van dit onderzoek te 
garanderen.   

 
Bij het verzamelen van de gegevens omtrent de websitegebruikers via Google 
Analytics, bleek dat relevante informatie met betrekking tot de gebruikers 

ontbrak. Daarom kon er geen analyse gemaakt worden van enkele 
demografische gegevens zoals gender, leeftijdscategorie en andere specifieke 
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student- of bezoekersinformatie. Er werd ook opgemerkt dat de Search 

Console voor de website niet was ingeschakeld, waardoor er geen 
aanbevelingen konden gegeven worden inzake welke zoekwoorden te 
optimaliseren. 

 
Aangezien niet alle functies van deze dienst van Google werden geactiveerd, 
waren de beschikbare data via Google Analytics beperkt. Bovendien waren er 

geen ruwe data beschikbaar voor analyses, waardoor er enkel beschrijvende 
statistieken op de gegevens uitgevoerd werden en bijgevolg geen statistische 
toetsen om verbanden aan te halen. 

 
Daarbovenop werd er nog een beperking vastgesteld door een wijziging inzake 
privacy die Google in 2011 had doorgevoerd. Dit zorgde ervoor dat er geen 

specifieke informatie over de bezoekers kon teruggevonden worden in het 
onderzoek naar de meest gebruikte zoektermen. 
 

Tot slot werden de gegevens gedurende een relatief korte onderzoeksperiode 
verzameld, waarin zowel de communicatie met de groepsleden als met de 
opdrachtgever werd bemoeilijkt en beperkt door de uitzonderlijke 

omstandigheden ten gevolge Covid-19. 
 
6.3.2 VERDER ONDERZOEK 

In de toekomst kan dit onderzoek zeker en vast uitgebreid worden. Zo zou het 
bijvoorbeeld interessant kunnen zijn om de data te vergelijken doorheen de 
jaren. Er moet hierbij wel opgemerkt worden dat er enkel gegevens over de 

website sinds februari 2018 opgeslagen zijn. Dit zou dus ook een beperking 
met zich kunnen meebrengen omdat de gegevens van het volledige 
academiejaar 2017-2018 dan ontbreken. 

 
Een suggestie voor toekomstig onderzoek zou zijn de Search Console en 
andere functies in Google Analytics in te schakelen zodat er meer informatie 

kan verschaft worden voor verder onderzoek naar het optimaliseren en het 
monitoren van de website. Bovendien kan men ook enquêtes uitsturen of 
interviews afnemen bij studenten en/of websitegebruikers om meer inzicht te 

verkrijgen in “waarom” er wel of niet op de website wordt doorgeklikt en om 
verbanden te leggen.  
 

Ten slotte is het belangrijk te vermelden dat door de strakke deadline, de 
relatief korte onderzoeksperiode, de beperkte beschikbare data via Google 
Analytics en de uitzonderlijke omstandigheden gecreëerd door Covid-19 er in 

dit rapport prioriteiten gesteld werden en bijgevolg niet tot in detail 
geanalyseerd kon worden. Dit betekent dat er in de toekomst verder uitgebreid 
onderzoek  betreffende het onderwerp kan uitgevoerd worden. 
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7. GIDS 
Met Google Analytics zijn er tal van mogelijkheden. Dankzij deze tool is het 
mogelijk om heel wat data op te halen. De bedoeling van deze gids is om meer 
uit het gebruik van Google Analytics te halen om uw website te blijven 

optimaliseren. Op de homepagina verschijnt er al heel wat interessante 
informatie zoals de actieve gebruiker, de sessieduur, etc. 
 
Afbeelding 14: Homepagina van de website 

 
Bron: Google Analytics (2020) 

 
Met Google Analytics kan er informatie in real-time opgevolgd worden maar 
ook de evoluties van die informatie doorheen de tijd bekeken worden. 

Door te klikken op audience overview die zich op de homepagina bevindt, zal 
het mogelijk zijn om de rapporten betreffende gebruikers, sessieduur, 
bouncepercentage en het aantal sessies in meer detail te bekijken. 

 
Als voorbeeld kan er gekeken worden naar de gemiddelde sessieduur. Op het 
volgende scherm kan er opgemerkt worden dat het mogelijk is om periodes 

met elkaar te vergelijken. Dit gebeurt door op de data rechts boven te klikken. 
Het vergelijken van metrics is ook mogelijk, door te klikken op select a metric. 
Het is dan mogelijk om de sessieduur en het aantal pagina’s per sessie 

bijvoorbeeld met elkaar te vergelijken. Deze grafieken en cijfers kunnen ook 
gedownload worden en bijgevolg is het mogelijk om deze in een andere 
software zoals Excel te bewerken of als PDF te gebruiken.  

 
Aan de linkerkant van de pagina duiken er verschillende termen op die zich 
onder reports bevinden: 
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- Real-Time: 'Wat gebeurt er nu op de website?' Data over locaties als-

ook traffic sources zijn in dit gedeelte beschikbaar. 

- Audience: Hier kan er informatie over de gebruikers van de website 

opgevraagd worden zoals bijvoorbeeld de taal, de stad of de browser die 

gebruikt wordt (zie afbeelding). 

- Acquisition: 'Hoe zijn de gebruikers op de website beland?' (Organic 

search, domain, etc.). 

- Behaviour: 'Wat doen mensen eigenlijk op de website? Welke pagina’s 

worden er bekeken, hoelang blijven ze op een pagina?'. Dit soort infor-

matie is in dit gedeelte beschikbaar. 

Op elk scherm is er een overzicht te zien. Dit overzicht kan als startpunt 
dienen. De manier van werken vanaf het overzicht is eigenlijk altijd dezelfde: 
periodes kunnen met elkaar vergeleken worden aan de hand van metrics die 

geraadpleegd kunnen worden. 
 
Het gebruik van Google Analytics verloopt zeer intuïtief en vlot. Wat ook 

belangrijk is, is het feit dat Google zijn tool vaak met nieuwe functies updatet. 
Deze updates van Google Analytics kunnen misschien in de toekomst nog hun 
nut bewijzen. 
 
Afbeelding 15: Gebruikersoverzicht 

 
… 

 
Bron: Google Analytics (2020) 
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