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VOORWOORD 
 

Als team laatstejaarsstudenten, Selin Akodgan, Julia De Reuwe en Lisa De Sterck, hebben wij samen 
het Integraal Afstudeerproject uitgewerkt voor de opdrachtgever Stuvo EhB. Dit finale project  is tot 
stand gekomen door de 3   jaar  aan   kennis  en   ervaring  die  elk  van  ons   opdeed   in   de  richting 
Communicatiemanagement aan de Erasmushogeschool Brussel.  

De realisatie van dit rapport zou niet mogelijk geweest zijn zonder een aantal personen die we graag 
willen bedanken.  Eerst en vooral willen wij onze opdrachtgever Stuvo en zijn medewerkers bedanken 
voor het vertrouwen.  In  het  bijzonder  zijn  dit  Dagmar  Schwall  en  Flor  Verdegem  op wie  we  
telkens konden rekenen voor hulp en ondersteuning.  

Daarnaast bedanken we graag onze helpdesklector Didier Van Ghyseghem voor de expertise en  
feedback  die  hij  met  ons  deelde.  Hij  speelde  een  grote  rol  in  het  voltooien  van  dit 
afstudeerproject. Bovendien  zijn  we  ook  Nathalie  Depoorter,  onze  docent  Nederlands,  dankbaar  
voor  de begeleiding bij het schrijven van dit onderzoeksrapport.  

Ten   slotte   willen   we   onze   dankbaarheid   uitspreken   tegenover   alle   participanten   die 
deelnamen aan ons veldonderzoek en nieuwe inzichten met ons deelden.  
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INLEIDING 
 

Het jaar 2020 heeft ons allemaal uitgedaagd om met creatieve en positieve oplossingen te komen 
zodat we ondanks deze tijden tóch nog kunnen genieten. Stuvo heeft als sleutelorganisatie van 
studentenvoorzieningen binnen de Erasmushogeschool Brussel (EhB) ook niet stilgestaan. Begin 
november 2020 lanceerde Stuvo samen met de Vrije Universiteit van Brussel een platform om 
studenten samen te brengen  met een digitaal sportaanbod.   

Als laatstejaarsstudenten in de bachelor Communicatiemanagement onderzoeken wij hoe we dit 
platform, de Nova Sport App, bekender kunnen maken onder de studenten en hen aanzetten om 
digitaal te sporten.  

Dit onderzoeksrapport bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft wie Stuvo en VUB zijn en wat 
ze aanbieden om zo tot relevante onderzoeksvragen te komen. Het tweede deel omvat al onze 
onderzoeksresultaten om onze kennis te verrijken zodat we uiteindelijk een communicatieplan kunnen 
voorstellen. Het derde deel is een SWOT-analyse en biedt een overzicht aan van relevante conclusies 
die we trekken uit desk- en veldonderzoek. 

Ten slotte kan u in bijlage de gedetailleerde resultaten van ons veldonderzoek consulteren en 
ondersteuning vinden om dit dossier vlot te lezen.   

We wensen u alvast veel leesplezier en sportkriebels!  
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1. Identificatie project 
 

 
Opdrachtgever en gemandateerde contactpersoon 

 
STUVO Erasmushogeschool Brussel (EhB) 

 
Naam en Voornaam: Verdegem Flor 
E-mailadres: Flor.verdegem@ehb.be 

 
Naam en Voornaam: Schwall Dagmar  
E-mailadres: dagmar.schwall@ehb.be 

 
Vrije Universiteit van Brussel (VUB) 

 
Naam en Voornaam: Rousseeuw Sofie 
E-mailadres: sofie.rousseeuw@vub.be 

 
Naam en Voornaam: Van de Wiele Dirk 
E-mailadres: dirk.van.de.wiele@vub.be 

 
 

Teamleden 
 
 

Naam en Voornaam: Akdogan Selin 
E-mailadres: selin.akdogan@student.ehb.be 

 
Naam en Voornaam: De Reuwe Julia 

E-mailadres: julia.de.reuwe@student.ehb.be 
 

Naam en Voornaam: De Sterck Lisa 
E-mailadres: lisa.de.sterck@student.ehb.be 

 
 

Coördinator afstudeerproject 
 
 

Naam en Voornaam: Van Ghyseghem Didier 
E-mailadres: didier.van.ghyseghem@ehb.be 
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2. Onderzoeksplan 
2.1 Projectkader en probleem 
 
Net zoals elke hogeschool of universiteit heeft de Erasmushogeschool Brussel (EhB) ook een dienst 
voor studentenvoorzieningen nl. Stuvo. De studenten kunnen terecht bij Stuvo voor heel wat 
zaken zoals materiële vragen (voeding, huisvesting, mobiliteit, financiële problemen) en 
psychologische of medische vragen vragen (sociale moeilijkheden, studeermoeilijkheden, 
ontspanning en ontmoeting). Het doel van Stuvo is om alle studenten te ondersteunen in hun 
dagelijkse behoeften zodat ze zonder problemen kunnen studeren.  
 
Voor dit afstudeerproject gaan wij ons focussen op sport en de EhB-studenten. Stuvo sport EhB 
werkt samen met de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) om zoveel mogelijk studenten in 
beweging te krijgen. Op deze manier kunnen de studenten inzien welke voordelen sporten heeft. 
Dankzij een sportsticker kan elke student genieten van het sportaanbod. Op deze manier kan elke 
student in optimale omstandigheden studeren ook in tijden van corona.  
 
De VUB en EhB  hebben samen de  Nova app ontwikkeld waar ze een sportgemeenschap creëren. 
De aankoop van de sportsticker gebeurt via de VUB-website  en de reservaties voor de 
sportactiviteiten verlopen via de app. Alle VUB- en EhB-studenten kunnen na de aankoop 
deelnemen aan deze sportactiviteiten. Stuvo communiceert belangrijke informatie over het 
sportaanbod via deze app. De studenten kunnen ook onderling communiceren en elkaar 
uitnodigen om samen te sporten via een buddysysteem.  De app is gratis downloadbaar zowel op 
IOS als Android apparaten.  
 
De huidige coronapandemie heeft een invloed op de levensstijl waaronder sport, daarom biedt 
Stuvo een digitaal sportaanbod met een aangepast sportschema aan de huidige maatregelen. Het 
digitaal sporten zal ook na de pandemie een makkelijk alternatief zijn voor de studenten om van 
thuis uit te sporten. Helaas zijn momenteel zowel het digitaal sportaanbod als de Nova Sport app 
onbekend voor vele EhB-studenten. De app is in het algemeen 3600 keer gedownload geweest 
door EhB- en VUB-studenten.  
 
Vanuit Stuvo EhB kregen we de opdracht om een communicatieplan op te stellen met  als einddoel 
de participatie op de Nova sport app te verhogen. Hiernaast  willen we de EhB-studenten 
informeren over het digitaal sportaanbod. Gebaseerd op grondig onderzoek zullen we een 
marketingcommunicatieplan opstellen gericht naar de EhB-studenten.  
 

2.2 Onderzoeksdoelstelling 
 

In dit afstudeerproject willen we onderzoeken hoe we verschillende communicatiekanalen kunnen 
introduceren en/of optimaliseren om EhB-studenten te motiveren om digitaal te sporten via de Nova 
Sport App.  
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2.3 Marketingcommunicatiedoelgroep 
 

Onze doelgroep bestaat uit EhB-studenten, een groep van 6.839 Nederlandstalige studenten (2.874 
mannen, 3.965 vrouwen) gevestigd in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De 
leeftijdscategorie waarin het merendeel van de studenten zich bevindt is van 18 tot 25 jaar oud, maar 
het totaal aantal studenten bestaat uit verscheidene leeftijdscategorieën. De studenten volgen een 
van de veertig master- en professionele bachelor-, graduaats-, postgraduaats-, kunst- en voortgezette 
opleidingen verspreid over de verschillende campussen waarover de hogeschool beschikt.  Er zijn acht 
campussen in Brussel (campus Bloemenhof, Jette, Kaai, Kanal, COOVI, Dansaert RITCS, De Bottelarij 
RITCS en Koninklijk Conservatorium  Brussel) en een campus in Leuven en Diest.   

 

2.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 

De probleemstelling hebben we als volgt geformuleerd: Hoe verhogen we de participatie in het digitale 
sportaanbod bij EhB-studenten? 

Wat is Sport EhB? 

o Wat is het (digitaal) sportaanbod van de EhB? 
o Welke missie en visie heeft STUVO sport? 
o Welke doelgroep heeft STUVO sport? 
o Welke boodschap verkondigt STUVO sport?  

Wat is de Nova Sport app? 

o Wat biedt de app aan? 
o Welke stappen moet de student ondernemen om de app te installeren? 
o Hoe verloopt de communicatie op de Nova Sport app? 
o Hoe gebruiksvriendelijk is de app? 
o Kunnen studenten onderling op de app communiceren?  

Hoe promoten we het best de Nova Sport app? 

o Welke stappen werden er ondernomen om de Nova Sport app te lanceren? 
o Wat motiveert mensen om een app te installeren? 
o Wat motiveert mensen om een app te houden?  

Hoe kunnen we (meer) studenten bereiken? 

o Via welke kanalen wordt er gecommuniceerd? 
o Hoe vaak wordt er gecommuniceerd? 
o Wat communiceert Stuvo? 
o Hoeveel studenten kennen het sportaanbod aan de EhB? 
o Hoeveel studenten doen mee aan het sportaanbod aan de EhB? 
o Hoe kunnen studenten het sportaanbod van Stuvo leren kennen? 
o Hoeveel studenten kennen de Nova Sport app? 
o Hoeveel studenten hebben zich reeds aangemeld op de Nova Sport app?  
o Hoe makkelijk is de informatie over het sportaanbod van Stuvo te vinden?  
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Hoe kunnen we studenten aanzetten tot sporten? 

v Motivatie en belemmeringen om te sporten 
o Welke types motivatie bestaan er? 
o Wat motiveert mensen om te sporten?  
o Wat houdt mensen tegen om te sporten?  
o Waarom stoppen mensen met sporten?  
o Wat kan ervoor zorgen dat mensen op lange termijn blijven sporten?  
o Wat zijn de effecten van sport op de mentale en fysieke gezondheid?  

v Studenten en sport 
o Wat is het sportgedrag van jongeren tussen 18-25 jaar? 
o Hoe vaak sporten studenten? 
o Delen studenten graag hun sportprestaties? 
o Houden studenten van alleen of samen sporten? 

v Digitaal sporten 
o Wat is het voor- en nadeel van digitaal sporten? 
o Wat vinden studenten belangrijk aan een digitaal sportaanbod? 
o Werkt een digitale herinnering om te blijven sporten? 
o Werkt een weekplanning om studenten te motiveren?  
o Werkt het complimenteren van mensen na het voltooien van een activiteit? 

 

Hoe kunnen we inspiratie halen uit concurrenten en concullega’s? 

o Wie zijn de indirecte en directe concurrenten?  
o Hoe pakken andere universiteiten/hogescholen hun digitaal sportaanbod aan? 
o Welke boodschap werkt bij concurrenten om mensen te motiveren om te sporten? 
o Wat is de prijs van de concurrentie? 
o Via welke kanalen communiceert de concurrentie? 
o Wat zijn de sterke en zwakke punten van de concurrentie?  

Hoe kunnen we inspelen op trends? 

o Sporten mensen meer (digitaal) in tijden van corona?  
o Hoe werken andere buddy-systemen? 
o Zijn er sporttrends waarmee we rekening kunnen houden? 
o Zijn er communicatietrends waarmee we rekening kunnen houden?  
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3. Onderzoeksmethodologie 
3.1 Deskonderzoek 

 

We zijn begonnen met zowel intern als extern deskonderzoek. Met intern deskonderzoek hebben we 
naar alle beschikbare bronnen gekeken van Stuvo, EhB en VUB zoals de website, sociale media en 
eerdere communicatieberichten. We wilden weten wat het digitaal sportaanbod precies inhoudt en 
hoe dit naar de studenten toe wordt gecommuniceerd.  

We hebben beroep gedaan op extern deskonderzoek om het volgende te bestuderen: het sportgedrag 
van mensen en ook specifiek jongeren, de motivatie redenen en belemmeringen om te sporten en ten 
slotte de trends in de sport- en communicatiewereld. We wilden de onderliggende gedragsmotieven 
begrijpen om zo een idee te krijgen van onze doelgroep. De trends-analyse diende om te weten welke 
belangrijke opportuniteiten zich bevinden in zowel de sport- als communicatiewereld. We hebben ook 
gebruik gemaakt van externe bronnen om concullega’s en concurrenten te bestuderen. Zo kregen we 
een overzicht van de opportuniteiten en bedreigingen in de markt.  

 

3.2 Veldonderzoek 
 

Met ons deskonderzoek verkregen we en basiskennis over onze doelgroep maar de studies waren 
enkel beperkt tot het gedrag, motieven en noden van studenten of mensen in het algemeen. Om een 
dieper inzicht te krijgen in onze doelgroep, namelijk EhB-studenten, hebben we veldonderzoek 
uitgevoerd in de vorm van enquête, observatie-onderzoek en korte interviews. 

De enquête (Zie bijlage 1) werd dankzij Stuvo via e-mail verspreid naar de 6839 ingeschreven 
studenten aan de Erasmushogeschool. Om een betrouwbaarheidspercentage te hebben van 95% met 
foutenmarge van 5% hadden we 364 respondenten nodig1. Uiteindelijk hebben we 531 antwoorden 
binnengekregen. Van de deelnemers waren 75% vrouw en 25% man, verspreid over al de campussen 
aan de Erasmushogeschool: 

 

Figuur 1: verdeling campussen EhB-studenten 

 
1 Steekproefcalculator. (2020, 11 februari). Geraadpleegd op 1 februari 2021, van 

https://nl.checkmarket.com/steekproefcalculator/ 



 7 

De enquête heeft ons een breed inzicht gegeven in het sportgedrag en voorkeuren van EhB-studenten. 
We gingen ervan uit dat er twee mogelijke soorten studenten zijn: sporters en niet-sporters. Vanuit 
hun antwoord konden we hun sportgedrag of motieven om niet te sporten bevragen. Het tweede deel 
van de enquête bevatte de digitale sportvoorkeur. De antwoorden dienden om te weten in welk 
formaat ze graag digitaal sporten en welke boodschap hen het meest aanspreekt. Het derde deel ging 
specifiek over Stuvo Sport: we wilden nagaan hoe studenten graag benaderd worden door Stuvo, of 
ze al het digitaal sportaanbod kenden en indien wel, hoe ze hiermee omgaan. Dankzij de enquête 
weten we nu of corona een invloed heeft gehad op het sportgedrag, in welke omstandigheden EhB-
studenten liever sporten en hoe ze willen worden benaderd om informatie te krijgen over het digitaal 
sportaanbod.  

Het doel van de enquête was ook om feedback te krijgen van Nova Sport App gebruikers. Het aantal 
Nova Sport App gebruikers was echter heel beperkt. Uit statistieken die werden meegegeven van 
Stuvo (Zie bijlage 2) bleken er 22 sportstickers verkocht te zijn in het najaar 2020 waarvan men weet 
dat tot de maand februari 2021, er 27 actieve gebruikers zijn van de Nova Sport App. Deze gebruikers 
zijn enkel diegenen die reservaties hebben gemaakt voor zwembeurten. Dit impliceert enerzijds dat er 
meerdere sportstickers zijn verkocht in het jaar 2021 en anderzijds dat we alleen zicht hebben op het 
aantal zwemsporters. Wegens de recente lancering van de app is er nog geen scheiding mogelijk in 
statistieken van EhB-studenten en VUB-studenten. De jaarlijkse cijfers zullen pas beschikbaar zijn 
tegen november 2021.  

Omdat we een beperkt zicht hadden op Nova Sport App gebruikers aan de EhB wilden we toch een 
verklaring zoeken voor dit laag aantal gebruikers. Zo hebben we observatie-onderzoeken (Zie bijlage 3 
en 4) uitgevoerd met als doel te weten komen of de informatie over de sportsticker en de Nova Sport 
App wel makkelijk te vinden is op de website van de EhB. We wilden dus weten of de oorzaak aan de 
moeilijke zoektocht naar informatie lag. Hiervoor hebben we negen studenten geobserveerd. Zes 
studenten werden expliciet gevraagd om de zoekfunctie niet te gebruiken zodat we konden zien of de 
inhoud van de pagina’s voldoende was. De andere drie studenten mochten wel gebruik maken van de 
zoekfunctie en hiermee wilden we zien of deze niet of wel goed werkte. De observatie begon vanaf de 
homepagina van de EhB-website en verliep tot de registratie of aankoop van de sportsticker op de 
VUB-website. 

Ten slotte volgde na de observatie een kort interview met dezelfde negen studenten. Dit diende om 
te weten komen hoe zij de zoektocht ervaarden, wat ze effectief hadden begrepen over zowel de 
sportsticker als de Nova Sport app met de beschikbare informatie en tot besluit of ze aanbevelingen 
hadden.  
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4. Onderzoeksresultaten 
4.1 Sport aan de EhB 

 
4.1.1 Missie en Visie 
 

De missie en visie van Stuvo Sport worden nergens expliciet vermeld op de website of andere 
communicatiekanalen, maar we hebben deze afgeleid uit gesprekken met Stuvo zelf:   

Missie 

Zoveel mogelijk studenten in beweging krijgen en hun laten inzien welke voordelen het heeft zodat 
elke student in optimale omstandigheden kan studeren 

Visie 

Elke student sport op regelmatige basis. Dankzij ontspanning en beweging vergeten studenten de 
stress waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden. Hiernaast heeft sporten ook veel voordelen voor 
de gezondheid.  

 

4.1.2 Digitaal sportaanbod EhB 
 

Hiernaast staat de weekplanning voor de digitale lessen in tijden van 
corona afgebeeld.  Zoals u kan zien is er voor elke dag (ma-vrij) een 
activiteit voorzien. Momenteel biedt STUVO sport het volgende aan:  

• BodyMix is een groepstraining op muziek onder begeleiding van een 
fysiotherapeut. Het is een intensieve training gericht op verbetering van 
de conditie en spierkracht. 

• Yoga leert de geest, het gevoel en het lichaam te beheersen. 

• Pilates is een trainingsmethode waarbij houding, stabiliteit, coördinatie, 
ademhaling met als uitgangspunt de focus op lichaam en geest. 

• Dance mix bestaat uit verschillende dansstijlen zoals de Salsa, Cumbia, 
Merenque, Cha Cha, Reggaeton, Flamenso, Pop en Bachata. 

• Strong HIIT is een training met hoge intensiteit en een vorm van 
krachttraining.                                                                              

 

Uit de enquête bleek dat er 406 (76%) van de 531 studenten Stuvo kenden. Dit dankzij de verschillende 
communicatiekanalen (zie 4.1.4). Het digitaal sportaanbod daarentegen is zo goed als onbekend voor 
vele studenten, maar staan wel open voor meer informatie over het aanbod.  Hiervoor hebben heel 
wat studenten hun e-mailadres achtergelaten (Zie bijlage 7.1.4). 

  

 
Figuur 2 Schema digitaal sportaanbod 
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In mei 2020 werd er in voorbereiding van een digitaal sportaanbod  ook een enquête verstuurd. Stuvo 
vroeg zich ook in deze enquête af hoeveel EhB-studenten wisten dat ze een sportaanbod hebben.  Dit 
sportaanbod was nog niet digitaal en was van toepassing vóór de corona-crisis. In vergelijking met de 
enquêteresultaten van vorig jaar is de bekendheid van het sportaanbod amper gestegen. Het 
sportaanbod van toen was voor meer dan de helft van de studenten onbekend, net zoals het huidig 
digitaal sportaanbod. De participatie in het sportaanbod vóór de corona-crisis was toen ook beperkt 
tot 35%. Met het huidig digitaal sportaanbod is dit verminderd naar 19%.  

 

4.1.3 De Nova Sport app  
 

De Nova-sport app werd begin november gelanceerd, alle inschrijvingen voor  de   sportactiviteiten 
gebeuren via de applicatie en de website. De app is gebruiksvriendelijk en volledig in het Engels. Dit is 
downloadbaar op elke  smartphone.  De Nova sport app  is  een  online  platform  waar  de  ingeschreven  
studenten  de activiteitenkalender  en  instant  wijzigingen  kunnen  raadplegen.  Hiernaast kunnen ze  
ook  andere studenten (buddy’s) ontmoeten die dezelfde interesses hebben.  

De gebruikers kunnen ook meteen zien hoe goed de buddy is in die activiteit. Hierna kunnen ze elkaar 
onmiddellijk uitnodigen, communiceren en samen een plekje reserveren via de app voor een bepaalde 
activiteit (zie onderstaande afbeeldingen). Dankzij het aangepaste sportprogramma kunnen de 
studenten die een beperktere ruimte hebben ook deelnemen. Er staat een instructiefilmpje online op 
Youtube voor meer informatie over de werking van de app. 

Volgens de enquêteresultaten kennen 358 studenten (88%) de Nova sport app niet en 48 studenten 
zijn ervan op de hoogte. Helaas hebben maar 9 van de 48 studenten de app gedownload en gebruiken 
deze.  

De overige studenten hebben niet de grote stap naar het downloaden gezet omwille 3 meest 
voorkomende redenen. De eerste is dat ze er heel weinig over weten. Ten tweede zien ook niet in wat 
de meerwaarde is van de app. De derde meest voorkomende reden is “geen tijd”/ “niet verder over 
nagedacht”.   

Figuur 3 Bekendheid sportaanbod (2020) 
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Waarom installeren mensen een app?  

1. Nut: Wat is de toegevoegde waarde van de app voor de gebruiker? Dat is voor iedere gebruiker 
anders, maar het is van belang concreet aan te tonen wat de applicatie doet zodat men weet wat te 
verwachten.  

2. Plezier: Het gaat hier niet om het handig of makkelijke gebruik van de app, dit speelt volgens 
onderzoek geen grote rol. Het design, het logo en vormgeving er plezierige uitstraling zijn wel van 
belang, de applicatie moet er aantrekkelijk uitzien zodat mensen hem willen gebruiken...  

3. Sociale omgeving: Hiermee bedoelen we enerzijds persoonlijke contacten en anderzijds massamedia 
zoals reclames, posters, flyers. De sociale omgeving is een belangrijke reden om meer app downloads 
te krijgen, maar het is nooit de hoofdreden. Daarnaast heeft de social omgeving alleen invloed op 
functionele apps. 

4. Kritische massa: Rankings, ratings, reviews zijn heel belangrijk en beïnvloeden mensen.2  

  

 
2 D.V.D.L. (2020, 1 oktober). Meer app downloads krijgen op 4 manieren. App specialisten. 
https://www.appspecialisten.nl/kennisbank/4-redenen-waarom-mensen-jouw-app-downloaden 

Figuur 5: Chatvenster Nova Sport app Figuur 4: Profiel Nova Sport app 
gebruiker 
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Wat motiveert mensen om een app te behouden? 3 

Een app vergemakkelijkt het leven van de mens. De gebruikers hebben dan ook makkelijk toegang tot 
hun favoriete communicatiemiddel zonder gebruik te maken van een browser. Naar aanleiding van 
een recent rapport van Google kunnen we concluderen dat 25% van alle apps maar één keer worden 
gebruikt, voordat ze terug worden verwijderd. Om trouwe en terugkerende gebruikers te creëren is 
het belangrijk dat de app een duidelijke meerwaarde heeft (Zie waarom installeren mensen een app?).  

Voldoende interactie met de gebruiker is een vereiste. Dit kan door bv. Push notificaties, het is 
bewezen dat deze methode werkt om de gebruikers te laten terugkeren. Hiernaast zijn e-
mailcampagnes ook effectief zoals wekelijkse/maandelijkse nieuwsbrieven uitsturen, nieuws, 
upgrades of zelfs een welkomst e-mail sturen. Hierbij is feedback van de gebruikers zeer belangrijk. 
Het doel is om een meerwaarde te creëren voor de gebruikers. Hun mening en wensen begrijpen is 
van uiterst belang. Met andere woorden verras de gebruikers.  

Gebruiksvriendelijkheid van de app speelt ook een grote rol. De gebruikers kennen de app nog niet en 
na het downloaden gaan ze maximum 5 minuten besteden om het te begrijpen. De 
aanmeldingsprocedure en de functies moeten zeer duidelijk zijn voor de gebruiker.  

Tot slot is gamification heel belangrijk hierbij wordt er gebruik gemaakt van spelelementen in apps die 
helemaal geen games zijn. Dankzij deze mechaniek verhoog je loyaliteit en interactie. Bv. 
Leaderboards, badges, speciale items, beloningen, een level systeem en verrassingen. Prijzen, 
toegang tot speciale content, coupons en promoties kunnen ook helpen. Dankzij deze elementen 
kan je het gedrag stimuleren van de gebruikers (Zie Gamification in sportapplicatie als stimulans).  

  

 
3 Glamorous Goat B.V. (2020, 7 november). Mobiele app interactie en de strategieën voor meer app downloads. Glamorous 

Goat. https://www.glamorousgoat.nl/strategieen-voor-mobiele-app-interactie-meer-app-downloads/ 
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4.1.4 Communicatiekanalen 

 
Huisstijl 
 

De kleur die de huisstijl van Stuvo en de EhB typeert is rood (Pantone 485C Quadrie C=0, M=100, Y=100, 
K=0 RGB 227/6/19 Folie Oracal 032). De kleur is terug te vinden in de logo’s en de verschillende 
communicatieuitingen, hierdoor creëert men herkenbaarheid. Er bestaan ook variaties binnen het 
logo van Stuvo, namelijk het logo met een andere achtergrondkleur, zoals het appelblauwzeegroen 
(zie figuur 5). Dezelfde kleur appelblauwzeegroen (Pantone 127-5C Quadrie C=71, M=0, Y=36, K=0 RGB 
27/188/182) wordt ook regelmatig gebruikt als contrastkleur om bepaalde delen van teksten uit te 
licthen. De fonts die gehanteerd worden zijn Gotham (black voor titels, extra light voor ondertitels), 
Trade Gothic LT Std. en Verdana (voor doorlopende tekst). 
 
 
 
 
  Figuur 6: Variaties logo Stuvo 
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Online kanalen 
 
EhB Website 
 

Op de algemene website van Erasmushogeschool Brussel zijn er 2 webpagina’s met informatie over 
sporten. Hieronder de zoekwegen:  

1) Erasmushogeschool Brussel > Hoe we je begeleiden > Studentenvoorzieningen > Sport4 
2) Erasmushogeschool Brussel > Je studentenleven > Sportlessen5 

We observeren een verschil omtrent de inhoud tussen de twee webpagina’s. Via de eerste zoekweg 
kom je op de pagina ‘Sport’. Deze pagina vermeld enkel de digitale sportlessen en de Nova Sport App.  

Via de tweede zoekweg kom je op de pagina ‘Sportlessen’. Deze pagina vermeld een sportschema dat 
van toepassing was vóór corona en dat je de sportmix gratis kan gebruiken mits reservatie via de Nova 
Sport App, dit van 21/09/20 tot 2/10/20. De informatie op deze pagina is dus niet meer van toepassing. 
Hieronder een illustratie: 

 

Figuur 7: EhB-pagina "Sport"                Figuur 8: EhB-pagina "Sportlessen" 

 

Via beide pagina’s kan je de sportsticker aankopen die de student toegang geeft tot de digitale 
sportlessen via de Nova Sport App. De student wordt dan doorverwezen naar de website van de VUB6 
om deze aan te kopen. Hieronder een illustratie: 

 
4 Sport | Erasmushogeschool Brussel. (2020). Geraadpleegd op 3 februari 2021, van 
https://www.erasmushogeschool.be/nl/sport-0 
5 Sportlessen | Erasmushogeschool Brussel. (2020). Geraadpleegd op 3 februari 2021, van 
https://www.erasmushogeschool.be/nl/sportlessen 
6 Aankoop VUB sportknip & EHB sportsticker. (2020). Geraadpleegd op 3 februari 2021, van 
https://www.vub.be/events/tba/aankoop-vub-sportknip-ehb-sportsticker 
 



 14 

 

Figuur 9: Begin VUB-pagina 

 

Na deze observaties hadden we de indruk dat de beschikbare informatie op de website van EhB over 
de Nova Sport App en de sportsticker niet makkelijk vindbaar is. Bovendien is er zoals zonet vermeld, 
informatie die niet meer van toepassing is en dus ook tot verwarring kan leiden. We wilden nagaan of 
we deze twee hoofdzakelijke hypotheses konden bevestigen en of er nog bijkomende 
aandachtspunten in kaart gebracht konden worden.   

Vanuit de negen uitgevoerde observaties (Zie bijlage 3 en 4) kunnen we concluderen dat hoewel de 
sporsticker en de Nova Sport App samen worden vermeld op de pagina’s, ze niet duidelijk aantonen 
dat door middel van een aankoop van de sportsticker studenten digitale sportlessen kunnen volgen bij 
gebruik van de Nova Sport App. Ze worden als aparte middelen bekeken, waar de sportsticker eerder 
als een abonnement wordt gezien om fysiek aanwezige sportlessen te volgen en de Nova Sport App 
een buddy-systeem om samen te sporten. Het digitale aspect van de sportlessen wordt dus over het 
hoofd gezien.  

Observatie zonder zoekfunctie 

4 van de 6 studenten die zonder de zoekfunctie informatie moesten opzoeken, kwamen terecht op de 
pagina sportlessen via de zoekweg ‘Studentenleven’. Na bevraging bleek dit te zijn omwille van het 
feit dat sporten iets is wat studenten in hun vrije tijd doen en dus deel uit maakt van hun 
studentenleven. Het nadeel hiervan is dat de informatie via deze zoekweg niet geactualiseerd is in 
tijden van corona. Dit houdt in dat 2 van de 6 studenten via de tweede mogelijke zoekweg 
‘studentenvoorzieningen’ informatie opzochten en zij op de pagina sportlessen terechtkwamen waar 
de informatie wel up-to-date was in verband met sporten in tijden van corona.  

Observatie met zoekfunctie 

Omdat de website ook een trefwoord zoekfunctie aanbiedt wilden we nagaan of deze tot gelijkaardige 
of andere observaties leidde. Van de 3 studenten die met de zoekfunctie informatie moesten 
opzoeken, ondervonden ze alle drie moeilijkheden. Zelfs bij gebruik van trefwoorden als ‘Sporten’, 
‘Stuvo sporten’, ‘Stuvo sportsticker’ waren ze niet in staat om de juiste informatie te vinden. Na 
bevraging bleek het menu en het gebruik van pagina’s toch een betere optie zijn.  

  

Figuur 10: Einde VUB-pagina 
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Landingspagina voor sportsticker aankoop 

Een ander belangrijk aspect is dat bij aankomst op de VUB pagina ‘Koop je sportsticker aan’, de meeste 
studenten verward waren omdat ze niet begrepen dat het sportaanbod samen wordt aangeboden met 
de VUB. Na bevraging kregen we feedback dat dit beter eerder vermeld zou worden op de website van 
de EhB zodat ze niet zouden twijfelen of ze op de juiste pagina zitten. 

Ten slotte was de zoektocht moeizaam omdat er een overmaat was aan blokken tekst. We 
observeerden dat alle studenten die op de VUB pagina ‘Koop je sportsticker’ aankwamen, de 
informatie voorbij scrolden tot ze op de registratie kwamen. Na bevraging vonden ze dat de registratie 
eerder vanboven de pagina zou moeten verschijnen, je zou kunnen klikken op een categorie i.f.v je 
status binnen de instelling(en) en dat er meer visuele elementen zouden kunnen geplaatst worden om 
het aantrekkelijker en interessanter te maken om te lezen. Een ander voorstel was ook om het filmpje 
van de Nova Sport App visueel te plaatsen op de EhB-website en om ook daar de call-to-actions zoals 
‘bekijk hier’, ‘download hier’ en ‘koop hier’ te plaatsen of duidelijker te maken.  

De resultaten van de enquête geven weer dat 11 van de 48 respondenten (23%) de Nova Sport app 
leerden kennen via de website van EhB. Dit toont eveneens aan dat de website van belang is als helder 
communicatiekanaal en informatiebron.  

 
Studentenkringen 
 

Uit de briefing hebben we vernomen dat Stuvo EhB regelmatig contact opneemt met de 
studentenkringen om ook via hun facebookpagina’s belangrijke meldingen te publiceren. Onze 
observaties categoriseren we per studentenkring aan de Erasmushogeschool. We kijken ook naar 
andere sportactiviteiten die worden vermeld zoals bv. de Wandelchallenge, een actie waar er voor het 
eindjaar 2020, één miljoen stappen moesten verzameld worden. Ten slotte kijken we naar publicaties 
sinds de start van het academiejaar 2020-2021: 

 

Naam Functie Aantal 
volgers 

Aantal 
berichten 
over sport 

Vermeldt een 
sportactiviteit 

Vermeld de 
Nova Sport 

App 
BSK (Het 
Brussels 
Senioren 
Konvent) 

Overkoepelend 
orgaan van de 

Erasmushogeschool 
Brussel, de 

Koninklijke Militaire 
School en twee 

regionale kringen 

857 0 Nee Nee 

Commina Studentenvereniging 
van de campus 

MMM 

481 1 Wandelchallenge Nee 

Manu 
Juvanta 

Studentenkring van 
het departement 
gezondheidszorg 

936 1 Wandelchallenge Nee 
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Normalia Studentenkring van 
de lerarenopleiding 

en pedagogie van het 
jonge kind aan de 

Erasmushogeschool 
in Jette 

277 0 Nee Nee 

Enigma Studentenkring van 
campus Kaai 
waaronder 

studenten van 
Toegepaste 

Informatica en 
Multimedia&Creative 
Technologies lid zijn 

412 2 In samenwerking 
met Les Gazelles 
de Bruxelles een 
loop-, wandel-, 

fiets- of 
stepchallenge 

+ 
Wandelchallenge 

Nee 

Vilvordia studentenkring voor 
studenten 

Landschaps- en 
tuinarchitectuur en 
Milieuzorg aan de 

Erasmushogeschool 
Brussel, Campus 

Jette 

285 0 Nee Nee 

 

Nieuwsbrieven 
 

Stuvo EhB verstuurt maandelijks nieuwsbrieven naar alle studenten (6839) aan de Erasmushogeschool. 
Sinds het begin van het academiejaar zijn er zes nieuwsbrieven verstuurd waarvan twee iets over het 
sportaanbod vermelden (Zie bijlage 5): 

• Op 27/11/21: Het hoofdonderwerp gaat over ‘Kom in contact met je medestudenten’ waar er 
de sport- en culturele activiteiten worden toegelicht die nog van toepassing zijn. Bij de 
sportactiviteiten wordt het volgende vermeld:  

- Digitale sportlessen, sport vanuit je kot! 
- Wandelchallenge 
- Wandel- en looptips via onze FB-pagina 
- Op zoek naar een sportvriendje, dat kan via de Nova Sport App 

 
• Op 17/12/21: Het hoofdonderwerp gaat over ‘Ontstressen dankzij Mindfulness + nog bloktips’ 

waar de Nova Sport App wordt vermeld onder de ontspanningstips.  

Uit de resultaten van de enquête blijkt de nieuwsbrief het gekendste communicatiekanaal dat 
informatie over de Nova Sport app verspreidt bij studenten. Uit 409 antwoorden blijkt dat 365 (90%)  
studenten informatie over het sportaanbod via e-mail ontvingen en 321 (80%) studenten zien dit ook 
als favoriet kanaal om via geïnformeerd te worden over het sportaanbod. Van de 48 personen die de 
Nova Sport App kennen, zijn 21 personen dit te weten gekomen via de nieuwsbrief.  
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Sociale media 
 

Stuvo maakt gebruik van een eigen Facebookpagina om belangrijke informatie omtrent 
studentenvoorzieningen te communiceren. De berichtgeving wordt versterkt met het verspreiden via 
verschillende officiële communicatiekanalen van de Erasmushogeschool, campussen en andere 
afdelingen.   

We analyseerden de activiteiten op deze communicatiekanalen en met welke frequentie het digitaal 
sportaanbod werd vermeld. Hieruit blijkt dat het sportaanbod zelden of niet wordt vermeld. Dit zorgt 
voor het logische gevolg dat slechts 34 van de 406 (9%) respondenten van de enquête het sportaanbod 
van Stuvo kent door middel van de sociale media. Slechts 2 van de 48 personen die specifiek de Nova 
Sport app kennen, hebben deze ontdekt via de accounts van Stuvo en/of EhB. Maar 28 van de 402 (7%) 
van de respondenten geeft de voorkeur aan sociale media als voornaamste kanaal waarop men 
communiceert over het digitale sportaanbod. 

De onderstaande tabel geeft een illustratie van de sociale media accounts: 

 

Account Aantal likes 
en volgers 

Frequentie 
posts 

Beschrijving Digitaal 
sportaanbod 
vermeld?  

Facebook  
STUVO EhB 

1.214 likes, 
1.252 volgers 

meerdere 
keren per 
maand 

- informatie voor studenten omtrent 
verschillende evenementen en 
voorzieningen 
- informeel taalgebruik, vaak met een 
uitnodigende toon  

Ja  
07-10-2020 
17-11-2020 
26-11-2020 
16-12-2020    
20-01-2021 

Facebook  
EhB 

8.997 likes, 
9.388 volgers 

meerdere 
keren per 
maand 

- informele communicatie over 
actuele topics zowel over de 
opleidingen als gebeurtenissen 

- voldoende en bijpassende visuele 
ondersteuning 

Nee 

Instagram 
EhB 

1921 volgers meerdere 
keren per 
maand 

- informele communicatie over 
actuele topics zowel over de 
opleidingen als gebeurtenissen 

- Instagram take over 
(#behindthescenes) 

Nee 

Facebook 
Koninklijk 
Conservatorium 
Brussel 

7.853 likes, 
8.351 volgers 
 

1 à 2 keer 
per week  

- voornamelijk berichten in het 
Engels, soms in het Nederlands 
- informeel taalgebruik in combinatie 
met emoticons 

Nee 
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Facebook  
RITCS School of 
Arts 

4.047 likes, 
4.363 volgers 

meerdere 
keren per 
week  

- focus op recensies van series en 
films en het werk van studenten/ 
alumni 
- informeel taalgebruik in combinatie 
met call to actions 

Nee 

Instagram 
RITCS School of 
Arts 

2.899 volgers wekelijks - berichten in Engels: behind the 
scenes, meedelen huidige projecten… 
- informeel en interactief taalgebruik 
  

Nee 

Facebook 
RITCS Cafe 

6.049 likes, 
6.212 volgers 

minimaal 1 
keer per 
week  
 

- delen van (online) evenementen  
- informeel taalgebruik, vaak call to 
actions in combinatie met emoticons 

Ja, eenmalig : 
05-11-2020 

Instagram 
RITCS Cafe 

1.093 volgers minimaal 
een keer per 
week 

- aankondigingen en afbeeldingen 
van evenementen in het RITCS café 
- informele communicatie 
- ludieke posts die inspelen op 
actualiteit 

Nee 

Facebook 
Multimedia & 
Creative 
Technologies 

665 likes,  
681 volgers 

enkele posts 
per maand 

- het merendeel van de berichten 
focust op het informeren over de 
opleiding 
- gebruik van beide formeel en 
informeel taalgebruik  

Nee 

Facebook  
EhB Digital 

771 likes,  
820 volgers 

enkele posts 
per maand 

- informeel taalgebruik, emoticons en 
woordspelingen  

Nee 

Facebook 
Mens en 
Maatschappij 

1.433 likes, 
1.470 volgers 

wekelijks - informeel taalgebruik, emoticons 
en woordspelingen en call to 
actions 

- informatie over de verschillende 
opleidingen in dep. M&M en over 
activiteiten/trends  

- 1 algemene post over Stuvo + call 
to action link Stuvo on tour 

Ja, eenmalig : 
22-09-2020 

Facebook  
Campus Jette  

653 likes, 
653 volgers 

meerdere 
keren per 
week  

- merendeel van de berichten focust 
op het informeren over de opleiding 
en ook persoonlijke informatie 
- heel informeel met veel interactie 

Nee 
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Offline kanalen 
 

De offline kanalen die gehanteerd worden zijn verbonden aan de verschillende campussen van de EhB. 
De campussen zijn een aanzienlijke plaats waar studenten informatie verkrijgen over het sportaanbod. 
We kunnen uit de enquête besluiten dat 83 van de 406 studenten (20%) meer te weten is gekomen 
over het sportaanbod van Stuvo op de campus, specifieker door Stuvo on Tour, flyers die uitgedeeld 
worden en/of de tv-schermen waarop informatie voor studenten geprojecteerd wordt.  

De campus neemt dan ook de tweede plaats in wanneer het gaat over de voorkeur waarop men liefst 
informatie ontvangt over het sportaanbod. Uit de 48 personen die de Nova Sport app kennen, hebben 
8 studenten deze ontdekt via medestudenten. De campus is daarom ook een onmisbare plaats waar 
medestudenten elkaar kunnen ontmoeten.  

 

Stuvo on Tour 
 

Jaarlijks gaat Stuvo meerdere keren langs op elke campus om studenten te informeren en begeleiden 
door te antwoorden op vragen over hun studentenleven. De drie grootste onderwerpen die veelvuldig 
terugkomen tijdens Stuvo on Tour zijn de sportvoorzieningen, het financiële aspect en op kot in 
Brussel. De campustour vindt normaal gezien 4 keer per jaar plaats, de spits wordt telkens afgebeten 
in het begin van het academiejaar.  

 

Flyers 
 

Stuvo deelt flyers uit die doorheen het jaar terug te vinden zijn op de campus aan het onthaal, maar 
ook worden uitgedeeld tijdens infodagen, Stuvo on Tour en onthaaldagen. Hieronder staat een 
voorbeeld van een van de flyers (Zie ook bijlage 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

SPORT
Wij voorzien een ruim sportaanbod in 
Brussel zoals yoga, zumba,... . Daarnaast 
krijg je als student van EhB 50% korting 
op BASIC Fit abonnement en 15 euro 
korting op sportabonnement. Wil je zelf 
een sportevenement organiseren, dan 
kan je ook bij ons terecht voor financiële 
steun! Vragen? sport@ehb.be

CULTUUR
Stuvo EhB betaalt ook nog eens tot 
€15 per academiejaar terug voor al 
je culturele uitspattingen. Laad je 
betaalbewijs online op en wij zorgen voor 
een terugbetaling. Wist je dat we een 
eigen café hebben in Brussel centrum? 
In het RITCS café kan je terecht voor 
verschillende optredens en evenementen. 
Of misschien wil je zelf iets organiseren 
in het RITCS café of op jouw campus? 
Stuvo EhB helpt je graag om je droom te
realiseren! Vragen? cultuur@ehb.be

VOEDING
Op elke campus voorzien we een 
gezellig plekje om te eten en bieden 
we maaltijden of broodjes aan, aan 
studentikoze prijzen. 
Vragen? resto@ehb.be

Neem zeker ook een kijkje 
op onze website: ehb.be/stuvo

Wij doen 
nog meer

WAARVOOR KAN JE
TERECHT BIJ STUVO?

CENTEN VOOR
STUDENTEN
Wij helpen je bij de aanvraag van een 
studietoelage van de Vlaamse overheid. 
Je kan bij ons ook terecht voor een 
voorschot op je studietoelage of een 
extra toelage van Stuvo EhB zelf. 
Vragen over studentenarbeid of 
kindergeld? Mail gerust naar 
centenvoorstudenten@ehb.be

OP KOT
Stuvo EhB heeft 2 grote studentenhuizen 
in Jette en Brussel centrum waar je 
terecht kan voor betaalbare koten. Je 
kan ook terecht bij onze partner Brik, zij 
hebben een ruim aanbod aan koten in 
Brussel. Neem eens een kijken op mykot.
be. Nog vragen, mail naar 
huisvesting@ehb.be

VERVOER
Als je bent ingeschreven aan de 
Erasmushogeschool Brussel kan je voor 
€50 een MOBIB abonnement aankopen. 
Hiermee kan je een heel jaar gebruik 
maken van het MIVB-netwerk binnen 
Brussel. Je hebt ook recht op een 
treinabonnement met studentenkorting, 
meer informatie vind je op nmbs.be.
Vragen? mobiliteit@ehb.be

Wij doen 
nog meer

Figuur 9: Voorbeeld flyer Stuvo 
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Tv-schermen op de campus 
 

Op campus Bloemenhof, Kaai en Jette zijn er enkele tv-schermen beschikbaar. Via deze schermen 
communiceert Stuvo, onder andere over de sportvoorzieningen (informatie over de sportsticker, 
korting bij Basic Fit…) 

 
Video studentenvoorzieningen 
 

Stuvo gaat eveneens verschillende korte video’s opnemen en lanceren om zijn diensten, zoals sport en 
cultuur bekend te maken en te promoten bij EhB-studenten. Het doel is om de verschillende video’s 
tijdens het begin van het academiejaar 2021-2022 te delen, eind augustus zal de video op de website 
te zien zijn en in september ook op de sociale media.  

Het filmpje van de sportvoorzieningen zal aantonen wat de studenten van het sportaanbod kunnen 
verwachten. In het geplande script staat bijvoorbeeld: “Korting op fitnessclubs én een exclusief 
sportaanbod voor studenten, verspreid over Brussel! Yoga, pilates, kickbox, basketbal, pingpong en nog 
zoveel meer! Ontdek deze sporten via onze exclusieve “NOVA Sport applicatie, en organiseer zelf 
sportactiviteiten voor jou... en jouw sportieve medestudent. » (Zie bijlage 7) 

 

Conclusie 
 

Stuvo Sport EhB wil zoveel mogelijke studenten in beweging brengen. Daarom biedt Stuvo sinds 
november 2020 een digitaal sportaanbod aan tijdens de coronaperiode, maar ook daarna zal het online 
aanbod een rol blijven spelen. Gebruikers kunnen kiezen tussen bodymix, yoga, pilates, dancemix en 
strong hit. Om het proces zoals inschrijvingen, reserveringen etc. te vergemakkelijken, werd de Nova 
Sport app gelanceerd. Deze is downloadbaar op elke smartphone. De app heeft verschillende 
voordelen voor de gebruiker zoals instant meldingen/ wijzigingen. Hiernaast kunnen de gebruikers 
andere sporters (buddy’s) ontmoeten, chatten en een plekje reserveren om samen te sporten. Uit de 
enquêteresultaten kunnen we concluderen dat de Nova Sport onbekend is voor vele studenten. De 
meerwaarde hiervan is eveneens onduidelijk voor de respondenten. 

Stuvo beschikt over verschillende communicatiekanalen waarlangs het de studenten kan bereiken. 
Slechts enkelen daarvan werden effectief gebruikt om de Nova Sport app te promoten. Uit de 
enquêteresultaten bleek de nieuwsbrief het voornaamste kanaal waarlangs studenten informatie 
ontvangen over het sportaanbod van Stuvo en ook concreter over de Nova Sport app. Bovendien geeft 
4 op 5 bevraagde studenten de voorkeur aan de informatie te ontvangen via e-mail.  

Uit de verschillende sociale media-accounts waarmee EhB en Stuvo kunnen communiceren, vermeldt 
slechts een klein aantal van deze accounts iets over het digitale sportaanbod. Hieruit volgt dat maar 
enkele studenten het digitaal sportaanbod ontdekten via sociale media.  

De offline kanalen spelen tijdens de huidige coronacrisis een kleinere rol aangezien er weinig tot geen 
activiteiten op de campussen plaatsvinden. De resultaten van onze enquête tonen aan dat de campus 
een onmisbare plaats is waar studenten informatie verkregen en willen krijgen over Stuvo’s 
sportaanbod.   
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4.2 Invloed van motivatie en belemmeringen op het sportgedrag 

Verschillende types motivatie 

Volgens de zelf-determinatie theorie (Deci & Ryan, 2000) zijn er twee soorten motivatie: intrinsieke en 
extrinsieke motivatie. In het eerste geval handelt de persoon vanuit zijn eigen wil omdat die 
gemotiveerd is om te streven naar een eigen plezier dat uit de activiteit zelf komt. Bv. ‘Ik sport graag 
omdat het mij gelukkiger maakt’.  In het tweede geval gaat het om een externe factor die druk geeft 
en die de persoon motiveert omdat die erna beloond wordt of een straf kan vermijden. Bv. ‘Ik sport 
graag omdat mensen mij als sportieve persoon gaan zien’.   

Bovendien beweert de theorie dat er een spectrum van motivatie is, zoals hieronder geïllustreerd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beginnende sporters verkrijgen hun motivatie via externe regulatie en introjectie. Dit verschuift naar 
identificatie en intrinsieke motivatie naarmate het regelmatige sporters worden.7 Er werd ook 
onderzocht wanneer die specifieke verschuiving plaatsvond. De interventiestudies waarbij men het 
effect op de motivatie onderzocht duurden  10 à 24 weken, rond week 8 was er al een lichte 
verschuiving naar meer autonome motivatie zichtbaar.  

Competitie speelt een belangrijke rol 

Uit onderzoek (Centola, 2016) blijkt competitie een belangrijke rol te spelen in de motivatie van 
studenten om te sporten. 800 studenten werden 11 weken lang op een sportschema gezet met 
activiteiten zoals lopen, spinnen, pilates, yoga en gewichtheffen en dit in twee verschillende groepen: 
enerzijds een groep waar ze elkaar moesten steunen en motiveren, anderzijds een groep waar ze tegen 
elkaar moesten strijden. Daaruit bleek dat de competitieve groep opvallend meer deelnam aan 
sportlessen toen ze hun eigen prestaties online konden vergelijken met die van anderen.  Dit impliceert 
dat het opvolgen van iemand anders zijn prestaties een positieve invloed heeft op sportgedrag. 

 
7 BREQ: Mullen, e.a. 1997 

Figuur 10: Spectrum van motivatie 
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In hetzelfde onderzoek werd er ook gekeken naar het competitieve aspect binnen groepslessen. Hier 
bleek ook dat wanneer er een competitieve sfeer heerste binnen de groepslessen iedereen opvallend 
beter presteerde dan in de groep waar er naar hetzelfde doel werd gestreefd. 

Gezondheidsvoordelen 

Sporten heeft op vier vlakken voordelen: cognitief, psychisch, fysisch en sociaal8.  

Op cognitief vlak geeft sport een boost van 23% aan productiviteit en betere concentratie. Daarnaast 
verhoogt je probleemoplossend vermogen met 20% en werkt je geheugen beter. Uit een onderzoek 
van Ergonomics blijkt dat sportieve medewerkers 27% minder fouten maakten dan niet-sportieve 
medewerkers.  

Door te sporten kan je klachten zoals depressie en angstgevoelens verminderen9, minder stress 
hebben, beter slapen en meer zelfvertrouwen verkrijgen. Regelmatig sporten heeft zijn voordelen 
maar mag ook niet overmatig gedaan worden in het geval van ernstige psychische klachten. Uit 
onderzoek (Chekroud, 2016) bleek dat alle soorten sportactiviteiten een positieve invloed hebben op 
de mentale gezondheid en dat teamsporten beter hielpen. Bovendien is de frequentie en duur ook van 
belang, als je drie tot vijf keer per week sportte en in teamverband dan hadden deze de meest gunstige 
effecten. Sportte je vaker en langer dan kon dit het tegenovergestelde effect creëren.  
 
Op fysiek vlak brengt sporten uiteraard ook voordelen met zich mee10: je wordt fitter en presteert 
beter op dagelijkse fysieke activiteiten, de kans op blessures vermindert, het verlaagt de kans op hart- 
en andere ziektes, het versterkt het immuunsysteem en dergelijke meer. 
Sporten zorgt ook voor maatschappelijke verbondenheid zoals sociale contacten onderhouden, 
mensen leren kennen en groepsgevoel verkrijgen11.  

Gamification in sportapplicaties als stimulans 

Een merkwaardige toepassing bij huidige sportapplicaties is ‘gamification’. Hiermee worden er 
spelelementen gebruikt om gebruikers hun gedrag te stimuleren12. Het belangrijkste element is de 
beloning en deze moet goed kunnen inspelen op de intrinsieke motivatie. 

  

 
8 Desmedt, J. (2019, 24 november). De Voordelen van Sporten als Student. Geraadpleegd op 1 februari 2021, van 
https://nl.myprotein.com/thezone/training/voordelen-sporten-als-
student/#:%7E:text=Ook%20op%20sociaal%20vlak%20heeft,relaties%20naar%20andere%20mensen%20toe. 
9 Kort, W. (2020, 31 augustus). Sporten en bewegen is goed voor de psychische gezondheid, maar maatwerk is nodig. 
Geraadpleegd op 1 februari 2021, van https://www.motion-fysiotherapie.nl/sporten-en-bewegen-is-goed-voor-de-
psychische-gezondheid-maar-maatwerk-is-nodig/ 
10 Belang van beweging voor lichamelijke conditie en kracht. (2020, 10 juni). Geraadpleegd op 1 februari 2021, van 
https://www.vanbroekhovenfysiotherapie.nl/belang-van-beweging-voor-lichamelijke-conditie-en-kracht/ 
11 Voordelen van bewegen | CM. (2020). Geraadpleegd op 1 februari 2021, van https://www.cm.be/gezond-
leven/beweging/beweegplezier/voordelen 
12 Teunissen, R. (2013, 31 mei). Wat is gamification? Geraadpleegd op 30 januari 2021, van 
https://www.marketingfacts.nl/berichten/wat-is-gamification-nou-
eigenlijk#:~:text=Gamification%20is%20het%20toepassen%20van,we%20spelen%20al%20eeuwen%20spelletjes. 
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Er zijn 3 fundamentele elementen om mensen te engageren in het ‘spel’13: 

1. Anatomie: de vrijheid om eigen keuzes te maken 
2. Meesterschap: motivatie om het steeds beter te doen, er valt dus iets te leren of bereiken 
3. Zingeving: door het ‘spel’ te linken aan wezenlijke dingen, zoals bv. het ondernemen aan 

sportactiviteiten 

Deze moeten alle drie gekoppeld zijn aan een zinvol doel, het gaat dus niet enkel en alleen over het 
entertainen maar het moet dienen aan een specifiek doel.  

Bovendien blijkt uit onderzoek14 naar het effect van gamificatie in sportapplicaties dat het geen invloed 
heeft op het downloaden van de app maar op het langdurig gebruiken van de app. Het gaat dus om 
het creëren van een gewoonte. Deze studie over de invloed van gamificatie op het sporten zelf toonde 
aan dat het wel degelijk kan inspelen op de intrinsieke motivatie, namelijk het plezier dat ze ervaarden. 
Hiervoor werd het platform Fitocracy gebruikt, een sociaal netwerk dat spelelementen implementeert 
om de fitness vooruitgang op te volgen. Mensen die een maand dit platform gebruikten ervaarden 
meer plezier, sporten langer en gaven aan dat het hen motiveerde om te sporten door de vooruitgang 
van anderen ook te kunnen volgen. Competitie was dus hier ook een belangrijk element. 

Invloed van motivatie per levensfase 

Uit het Nationaal Sportonderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat jongvolwassenen (21-35 jaar) 
vooral gemotiveerd zijn om te sporten om hun conditie te verbeteren. Dit wijzigt naar het 
gezondheidsvoordeel ervan naarmate ze ouder worden.  

Studenten (18-24 jaar) wijten hun motivatie om te sporten vooral aan gezondheid, conditie, stress 
vermindering, plezier en goed gevoel (Ebben, Brudzynski's 2008). Van de studenten die regelmatige 
sporters waren wilde 76,1% vaker sporten maar vond het moeilijk omwille van tijdsgebrek, te veel 
schoolwerk, gebrek aan motivatie, andere buitenschoolse verplichtingen en gebrek aan doelmatige 
trainingen. Studenten die geen sporters waren gaven vooral als oorzaak tijdsgebrek, luiheid, andere 
prioriteiten, gebrek aan motivatie en energie. Voor hen zouden meer tijd, een workout partner of 
groep en meer motivatie helpen om wel te sporten.  

De enquête heeft ons specifiekere resultaten gegeven over de motivatie en belemmeringen om te 
sporten van EhB-studenten. Van de 163 niet-sporters (31%) gaven vooral als top drie redenen om niet 
te gaan sporten: gebrek aan motivatie, discipline en tijd. Maar 4 (2%) van de niet-sporters gaven aan 
dat dit wegens corona komt. Van de resterende 368 sporters (69%) maakte corona een vrij gelijke 
impact op zowel meer sporten (47%) als minder sporten (37%). De voornaamste top drie redenen om 
wel te gaan sporten zijn conditie behouden, om gezond te blijven en om af te vallen. Sporten om het 
sociaal contact viel op de laatste plaats. Hieronder een illustratie:   

 
13 The cue. (2020). Gamification om gedrag te veranderen. Auteur. Geraadpleegd van https://thecue.nl/wp-
content/uploads/2019/07/The-Cue-Whitepaper-Gamification.pdf 
14 Tóth, Á., & Lógó, E. (2018). The effect of gamification in sport applications. Geraadpleegd van 
https://www.researchgate.net/publication/331103642_The_Effect_of_Gamification_in_Sport_Applications 
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Figuur 11: Motivatieredenen om te sporten 

Opvallend is dat meer dan de helft (57%) van de Ehb-studenten 2 keer of meer in de week sport. Het 
is dus duidelijk dat we met een potentiële doelgroep zitten, maar wat zijn de voorkeuren om digitaal 
te sporten? Maar liefst 339 studenten (65%) gaven aan dat ze liever digitaal sporten aan de hand van 
workout filmpjes, dit alleen en wanneer ze willen, in vergelijking met live Zoom lessen of beide. We 
keken ook naar het aantal sporters via apps, platformen of live zoom lessen. Uit de resultaten blijkt 
dat 39% gebruik maakt van sportapplicaties zoals Runkeeper, Strava, Runtastic en dergelijke meer, 
41% gebruik maakt van sport videolessen op platformen zoals YouTube en slechts 10% via live Zoom 
lessen sport. Dit bevestigt ook waarom sociaal contact als minst belangrijke reden werd aangegeven 
als motivatie om digitaal te sporten.  

Ten slotte gaven ruim 416 studenten (78%) aan dat ze graag digitaal zouden sporten o.b.v een 
sportschema om bijvoorbeeld hun conditie te verbeteren. Dit sluit enerzijds aan met ‘conditie 
behouden/verbeteren’ als meest gekozen reden om te sporten. Anderzijds sluit dit ook aan met ‘gebrek 
aan discipline’ als één van de voornaamste redenen bij niet-sporters om niet te gaan sporten. Schema’s 
geven namelijk structuur aan ons gedrag (Beck, 1967).  

Boodschap om mensen hun gedrag te beïnvloeden 

Een persuasieve boodschap leidt tot goalsetting en vervolgens tot het gewenste gedrag, zoals 
sportmotivatie (Janssen, 2014). Het is belangrijk dat boodschappen omtrent sport een belonend 
karakter vertonen. Voor sportapplicaties is het cruciaal om gebruikers te feliciteren met hun prestatie 
alsook feedback te geven, door erkenning krijgen sporters namelijk de impressie dat ze positieve 
vooruitgang boeken en doelen behalen.15 Wanneer het doel effectief bereikt is, is het van belang om 
dit aan te tonen door bijvoorbeeld aan te tonen welke afstand men heeft afgelegd of hoeveel calorieën 
er zijn verbruikt (Consolvo, Klasnja, McDonald & Landay, 2009). Als dit het geval is, zullen gebruikers 
de applicatie voor een langere termijn gebruiken.   

 
15 Shiraishi, M., Washio, Y., Takayama, C., Lehdonvirta, V., Kimura, H., & Nakajima, T. (2009). Using individual, social and 
economic persuasion techniques. 
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Om te zien hoe de EhB-studenten zouden omgaan met verschillende boodschappen wilden we nagaan 
op welk workout filmpje ze eerder zouden klikken, rekening houdend met de titel: 

  

Figuur 12: Titel voorkeur van workout video 

 

Van alle studenten gaven 333 (63%) hun voorkeur aan de titel ‘Dag 1’. Dit resultaat zouden we kunnen 
verklaren a.d.h.v. de daarjuist vermelde hoge percentage voorstanders van een sportschema. Een 
dergelijke titel zou een gestructureerde indicatie zijn van waar ze in hun sportschema staan en hen op 
deze manier perspectief geven van een doelstelling. 

Conclusie 
 

Als we naar de zelf-determinatie theorie kijken, dan is het duidelijk dat we moeten inspelen op de 
intrinsieke en extrinsieke motivatie. Dankzij de intrinsieke motivatie gaan studenten graag sporten op 
langere termijn omdat ze voldoening halen uit de activiteit zelf en dankzij de extrinsieke motivatie 
kunnen we die motivatie controleren en verder verhogen. Het is ook interessant om beroep te doen 
op de verschuiving van extrinsieke naar intrinsieke motivatie die ongeveer plaatsvindt vanaf de 8ste 
week.  Bovendien heeft sporten ook tal van gezondheidsvoordelen op cognitief, psychisch, fysisch en 
sociaal vlak. Dit wordt ook door EhB-studenten bevestigd als één van de belangrijkste motieven om te 
sporten. 

We zien ook dat competitie een belangrijke rol speelt om studenten te motiveren om te sporten. Dit 
houdt niet strikt in dat sportlessen in groep moeten verlopen, maar het volstaat om een vergelijking 
van prestaties mogelijk te maken. 

De interne competitie speelt ook een rol: het observeren van een verbetering in de eigen prestaties. 
Hier kan gamification inspelen, een strategie die ervoor kan zorgen dat de student wordt beloond 
naargelang de actie die ondernomen wordt. Gamification kan er zelfs voor zorgen dat studenten een 
app langdurig gebruiken en sporten als leuker ervaren. Sporten kan dus op een speelse en 
competitieve manier aangeboden worden. Een sportschema kan ook inspelen op de interne 
competitie, namelijk als de student naar een bepaalde doelstelling streeft zoals de conditie verbeteren. 
De student zou dan de eigen prestaties van de eerste dag kunnen vergelijken met de laatste dag. 
Bovendien gaven de meeste studenten aan dat een sportschema hen zou motiveren om te sporten.  

Als we naar het digitaal sportgedrag kijken, kunnen we vooral concluderen dat studenten in een 
digitale context geen nood hebben aan sociaal contact, ze verkozen workout videolessen boven live 
zoom lessen. Ze hebben graag structuur, maar niet te beperkend: een schema spreekt studenten aan, 
maar dan met workout videolessen die hen de vrijheid geven om te sporten wanneer ze willen.  
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4.3 Concurrentieanalyse 
 
4.3.1 Concullega’s 
 

Omdat het digitaal sportaanbod van andere Vlaamse hogescholen en Universiteiten niet als 
concurrentie wordt gezien vallen deze onder de term concullega’s. Ze dienen echter als inspiratie en 
geven ons inzicht in wat er al wordt aangeboden door andere gelijkaardige instellingen. In de 
onderstaande tabel lichten we het toe: 

 

Hogeschool/ 
Universiteit 

Aanbod 

Odisee Hogeschool - wekelijks live lessen online via Youtube 
- trainingsschema’s opgesteld door coaches 

LUCA School of Arts Geen digitaal sportaanbod. Er is wel de mogelijkheid om als student een veilige 
activiteit te organiseren in samenwerking met een campusmedewerker. 

Karel De Grote 
Hogeschool 

Sportaanbod Light: 
online groepslessen, trainingssessies en competitieve activiteiten via een sportsticker 

Thomas More Geen digitaal sportaanbod. 
Hogeschool UCLL Online aanbod van workouts: 

- inschrijven voor groepslessen via Teams 
- workouts  via Youtube (= anonieme deelname, blijft 24 uur beschikbaar online) 

Hogeschool PXL Geen eigen digitaal sportaanbod, wel een lijst met tips en mogelijke activiteiten alsook 
het vermelden van de Studentensport Limburgapp: 

- mogelijkheid om online lessen te volgen dankzij digitale sportkaart 
HoGent Geen digitaal sportaanbod 
Artevelde Hogeschool Online sportsessies via Zoom, volledig gratis 
UAntwerpen en AP 
Hogeschool 

UAntwerpen en AP Hogeschool Plus Pass App: 
drie scenario’s met telkens een recreatief, competitief en cultureel aanbod 

1. Full: sportaanbod + vier evenementen van de cultuurdienst 
2. Flex: volledige aanbod rekening houdend met social distance 
3. Light: uitgebreid online sportaanbod + online cultuurevents 

KULeuven KUL sportkaart: 
- live lessen aangeboden door coaches via Youtube 
- sport@home aan de hand van schema’s opgesteld door coaches 
- online coaching met plan op maat dat via een live call wordt opgesteld 

UHasselt Studentensport Limburgapp en website: 
- mogelijkheid om online lessen te volgen dankzij digitale sportkaart 

UGent Geen digitaal sportaanbod: “Er gaan voorlopig geen activiteiten, wekelijkse sessies of 
lessenreeksen door wegens COVID.” 

 
 

4.3.2 Directe concurrentie 
 

Er bestaan heel wat applicaties die workouts, trainingsschema’s, looproutes enzovoort aanbieden. Op 
het vlak van directe concurrentie onderzochten we applicaties die een gelijkaardig aanbod hebben als 
de Nova Sport app. 
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Concurrent Boodschap Aanbod Sterktes Zwaktes 
BasicFit app De Basic-Fit app helpt je 

bewegen, eten, 
opladen en beter leven 
binnen en buiten de 
gym. 
#SamenFit 
 

- persoonlijk aanbod aan 
de hand van trainingen 
- live virtuele groeps-
lessen en workout 
video’s 
- persoonlijke hulp door 
een virtuele assistent 
- gepersonaliseerde 
voedingsplannen 
- opmeting van de 
gemaakte vooruitgang 

- de app is 
compatibel en 
overdraagbaar op 
tv 
- het is mogelijk 
om trainingen in 
te plannen in de 
agenda van je 
smart devices 
- een virtuele 
assistent staat 
24/7 klaar om 
vragen te 
beantwoorden 

- enkel 
toegankelijk 
via een  
lidmaatschap 

Studentensport 
Limburg app 

Ben jij gebeten door de 
sportmicrobe en wil je 
je studies combineren 
met een gezonde dosis 
sport? Dankzij het 
ruime sportaanbod zal 
je je geen moment 
vervelen.  

-een sportaanbod 
expliciet gericht op 
studenten uit Limburg/ 
die studeren in Limburg: 

• meet & run 
• workout video’s 

 - extra 
voordelen: gratis 
inkom voor het 
zwembad in 
Hasselt en Genk  
- de sportkaart 
wordt 
terugbetaald door 
de mutualiteit 

- enkel 
toegankelijk 
aan de hand 
van een 
sportkaart of 
via betaling  

Nike Training 
Club app 

You Can't Be Stopped. 
Wat je drive ook is, met 
de Nike Training Club 
app kun je je doelen 
bereiken. Van high-
intensity training tot 
yoga, wij hebben alles 
wat je nodig hebt. 
 
 

- uitdagingen  
- workout collecties en 
trainingsschema’s 
- badges en trofeeën: 
prestaties van leden 
worden beloond bij het 
behalen van mijlpalen 
- podcasts over sport en 
beweging 

- visueel sterk 
- de app werkt 
met 
beloningssysteem  
- erg ruim aanbod 
aan workouts 
- het is mogelijk 
om gratis een 
account aan te 
maken 

- uit de 
recensies van 
de app blijkt 
dat 
verschillend 
mensen 
problemen 
ondervinden 
bij het 
registreren  

MyJims fitness 
app 

Een personal trainer in 
je broekzak! 
#stayfitandsafewithjims 
 
 

- online groepslessen 
- digital coaching met 
een trainingsprogramma 
 

- gratis of aan lage 
prijs: 3 euro per 
maand voor een 
pro-account 
- aangepast 
rooster voor thuis 

- groot aantal  
negatieve 
recensies in 
verband met 
de werking  

SportOase ap Sportoase fitness app: 
Blijf ook fit met onze 
workouts via de 
Sportoase Fitness app 

- gepersonaliseerde 
training aan de hand 
van video’s 
- body measurments 
- registratie buiten-
activiteiten (lopen, 
wandelen, fietsen) 
- motivatie en fun: 
wekelijkse doelen en 
uitdagingen met een 
rangschikking   

- gratis toegang 
tot verschillende 
workouts  
- buiten het 
sportaanbod ook 
motivaties en 
uitdagingen 
- synchronisatie 
met andere apps 
zoals Strava en 
Runkeeper 

- visueel 
minder 
aantrekkelijk 
- de laatste 
update werkt 
niet op elk 
mobiel toestel  
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4.3.3 Indirecte concurrentie 
 

Hier zijn we er vanuit gegaan dat de indirecte concurrentie gelijkaardige sportactiviteiten op andere 
manieren en platformen aanbiedt. 

Er bestaan nu talloze YouTube kanalen waar ervaren sporttrainers en organisaties hun workouts 
publiceren. Sportkanalen zoals Nike Training hebben zelfs een persoonlijke coach die je uitlegt welke 
spieren je traint en hoe lang je de oefeningen moet uitvoeren. Het YouTube kanaal van Nike maakt 
ook gebruik van bekende sport influencers en coaches die een workout uitvoeren en stap per stap 
uitleggen16. Popsugar fitness is nog een mooi voorbeeld van een succesvol sportkanaal op YouTube, 
het heeft meer dan 4 miljoen volgers en krijgt er dagelijks rond de 10.000 bij17.  

Er worden niet alleen video’s maar ook sportschema’s aangeboden, zowel gratis als betalend. Het 
YouTube kanaal van Chloe Ting 18is daar een voorbeeld van. Ze verwijst haar volgers naar haar website 
waar haar sportschema is gekoppeld aan YouTube video workouts. 

Uit observatie kunnen we het volgende concluderen over de boodschap in de titels: 

- Workout filmpjes zijn van verschillende duur: van 10 min tot 60 min. De duur wordt ook 
vermeld in de titel. 

- De sportschema’s worden in de vorm van playlists aangeboden of gekoppeld naar een externe 
website. Bovendien zijn de meeste gratis. In de boodschap van de titel wordt er bijvoorbeeld 
verwezen naar dag 1, dag 2 en zo verder.  

- De aard van de activiteit wordt ook vermeld in de titel. Bv. HIIT workout, Pilates, Yoga 
- In sommige titels wordt er verwezen naar een specifieke spiertraining van een lichaamsdeel. 

Bv. Workout voor de armen, voor de billen, voor de buikspieren, enz. 
- In sommige titels wordt er ook gemikt naar aantal verbrande calorieën. Als deze niet vermeld 

werden dan vroegen soms gebruikers naar een schatting in de commentaren.  

Wat we ook observeren is dat deze online sport videolessen 
vaak gebonden zijn aan een community. Door mensen te 
engageren in een challenge of doelstellingen krijgen mensen 
het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Via hashtags 
wordt er op sociale media massaal verwezen naar een 
specifieke lopende challenge. Zo kunnen mensen die deel 
uitmaken van een challenge en dus ook van die community, 
bijvoorbeeld de fysieke transformaties opzoeken die mensen 
dan met voor- en na foto’s delen. Een dergelijke community 
dient ook om elkaar aan te moedigen op sociale media.  

 

 
16 The Bent-Over Barbell Row at Home with Betina Gozo | Good Form | Nike. (2020, 27 maart). [Videobestand]. Geraadpleegd 
van https://www.youtube.com/watch?v=VKFeB7ST830&list=PLNqKTn4CuEXff-Zm14vCii9SXc6dsauzz&ab_channel=Nike 
17 Popsugar fitness | Youtube Statistics / Analytics. (2021). Geraadpleegd op 1 februari 2021, van 
https://www.trackalytics.com/youtube/user/popsugartvfit/ 
18 Ting, C. (2020). Chloe Ting - Free Workout Programs - #ChloeTingChallenge. Geraadpleegd op 2 februari 2021, van 
https://chloeting.com/program/ 
 

Figuur 13: Community via sociale media 
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4.3.4 Buddy-systemen  
 

Sportpartner.be  is een online platform waar mensen op zoek kunnen gaan naar een match. Door het 
aanmaken van een profiel kan men op basis van interesses op zoek gaan naar een sportpartner in de 
buurt. Elk account wordt gekeurd voor het online staat om een betrouwbaar netwerk te kunnen 
garanderen. Om het makkelijk een gesprek te laten beginnen, is er de high five. Dit concept bestaat 
om mensen een duwtje in de rug te geven en aan te tonen dat er interesse is om samen te sporten. 
Het platform kende al meer dan 250.000 aanmeldingen. Bovendien zijn er ook verschillende applicaties 
die locatie-gebonden zijn zoals bijvoorbeeld Flöckbud. Deze app biedt ook de mogelijkheid om eigen 
workouts op te stellen en lid te worden van verschillende groepen, bestaande uit mensen met dezelfde 
interesses. 

 

Conclusie 
 

Wie op zoek is naar een manier om online te sporten, zal snel ontdekken dat er heel wat mogelijkheden 
zijn. Er bestaan talloze sportapplicaties, maar ook via andere platformen zoals Youtube is er een groot 
aanbod aan digitale sportgelegenheden. 

De directe concurrenten zijn applicaties die gelijkaardige voorzieningen bevatten zoals de Basic Fit app, 
Studentensport Limburg app… Verschillende apps zijn gratis ter beschikking in de App en Play Store. 
Bovendien wordt het aanbod van de applicatie zelf ook vaak kosteloos of erg goedkoop aangeboden. 
De mogelijkheden zijn vaak ook niet beperkt tot alleen video’s of online lessen, een gepersonaliseerd 
sportschema met doelen, challenges en beloningen en/of de synchronisatie met andere apps zoals 
Strava zijn veelvoorkomende fenomenen binnen de sportapplicaties.   

Ook de indirecte concurrenten die via andere platformen sportactiviteiten aanbieden zijn bijna altijd 
kosteloos beschikbaar. Bovendien wordt er ook hier niet enkel gefocust op de sportvideo’s, maar ook 
op sportschema’s en uitdagingen. De titel in de boodschap is ook van belang, deze vermeldt 
voornamelijk de duur van de workout de specifieke activiteit. Soms ligt de focus eveneens op het aantal 
calorieën dat men kan verbranden of de specifieke spieren die getraind zullen worden.   
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 4.4 Trends 
 
4.4.1 Huidige trends in de sportwereld 
 
De impact van het coronavirus op sporten 
 

De coronacrisis heeft een impact nagelaten op mensen hun sportgedrag. In onderzoek van VUB, KUL, 
en UGent (2020) bestudeert men de gevolgen van de pandemie bij sporters (doet minstens een keer 
per week aan sport) en niet-sporters (doet niet of minder dan een keer per week aan sport. Hieruit is 
gebleken dat 58% van de niet-sporters sinds de corona-maatregelen meer beweegt, terwijl slechts 7% 
minder beweegt. Bij de sportactieven beweegt 36% meer, maar tegelijkertijd beweert 23% van deze 
groep dat ze minder aan sport doen.   

Terwijl 2/3 van sportinactieven zich niet verhindert voelt om aan sport te doen in tijden van corona, 
kampt de helft van de sporters met het probleem dat de sportinfrastructuren gesloten zijn alsook met 
het feit dat er geen sportclubactiviteiten meer georganiseerd worden. Bovendien mist 75 % van de 
sporters hun oorspronkelijk sport-/ beweeggedrag. De reden “geen vrienden om mee te sporten” 
wordt door de sporters en niet-sporters aanzien als een beduidend obstakel.  

 

Het onderzoek maakt ook een verschil tussen de verschillende types sporters tijdens de coronacrisis 
naargelang de onderverdeling binnen-buiten en offline-online.  

1. Schermsporter: 
De schermsporters zijn vooral mannen die tijdens de corona-maatregelen binnen en online 
sporten. Deze categorie bestaat vooral uit volwassen mannen, jonger dan 55 jaar oud, 
studenten en thuiswonende kinderen.  
 

2. Digitale competitiesporter: 
De digitale competitiesporter is de mannelijke sporter die buitenshuis beweegt aan de hand 
van online mogelijkheden. Hieronder vallen studenten en hoger opgeleiden,  thuiswonende 
kinderen en ploegsporters. Deze groep zoekt het competitieverband op.  
  

Figuur 14: Verhinderen corona-maatregelen me te sporten/bewegen? 
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3. Salonsporter: 
De groep salonsporters bestaat voornamelijk uit vrouwen die binnen en offline bewegen. 
 

4. Natuursporter: 
Het type natuursporter omvat voornamelijk vrouwen alsook ouderen. Het aantal studenten 
en thuiswonende kinderen in deze groep is gedaald tijdens de corona-maatregelen. 
 

De tweede coronasportstudie (VUB, KUL, & UGent, 2020b) gaat dieper in op de impact, attitude en 
profielen in verband met betrekking tot sportevenementen in tijden van de gezondheidscrisis. Dit 
onderzoek bevat enkele significante ondervindingen op vlak van digitaal sporten. In deze studie wordt 
opnieuw aangetoond dat sporters het samen sporten met anderen missen alsook het 
competitieverband. Wanneer het gaat over digitaal/ virtueel sporten, aanziet 24% van de 
eventsporters dit als het nieuwe normaal. Het zijn dan bovendien vooral jongvolwassenen (18-34 jaar) 
die profiteren van een digitale vorm van sport als alternatief.  

Het onderstaande staafdiagram, onderverdeeld per leeftijdscategorie, toont aan dat 76% van de 
jongvolwassenen het sociale contact mist omtrent sporten. Ook bij de andere leeftijdscategorieën gaat 
de grote meerderheid akkoord met het gemis van het sociale aspect.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 15: Gemis van sociaal contact, naar leeftijd 

De Wereldgezondheidsorganisatie en de Belgische overheid hebben tijdens het delen van de corona-
maatregelen regelmatig de nadruk gelegd op het belang van bewegen. Omdat de groep jongeren een 
kwetsbaardere groep is tijdens de coronacrisis op het gebied van hun mentale gezondheid vanwege 
het verhoogde gebruik van sociale media, is het van belang dat ze actief blijven. Bovendien zorgt de 
nieuwe vorm van online onderwijs voor een hoger stressniveau bij studenten waardoor het cruciaal is 
om te bewegen om psychologische problemen tegen te gaan (Movement Science and Sport 
Psychology, 2020).  

Uit dit onderzoek is ook gebleken dat er twee populaire methoden zich voordoen om thuis te sporten: 
home-based exercices en exergames. De eerste methode focust zich op fysieke oefeningen die mensen 
thuis kunnen uitvoeren (binnen en buiten), waarbij men niet afhankelijk is van extra benodigdheden. 
Exergames zijn interactieve videospellen (Nintendo Wii, Microsoft Kinect, Playstation Move…) die 
fysieke activiteit stimuleren door bewegingssensoren. Terwijl het uitvoeren van fysieke activiteiten in 
de buitenlucht belangrijk is, is het uitoefenen van fysieke activiteiten thuis ook van groot belang. 
(Jiménez-Pavón et al., 2020).  
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De COVID-19 lockdowns hebben een sterke invloed gehad op de fysieke activiteit van de wereldwijde 
bevolking. Het sluiten van sportscholen en de beperking op niet-essentiële verplaatsingen zijn namelijk 
factoren die kunnen leiden tot een afname van de bewegingsactiviteit. Tegelijkertijd zijn het net 
veranderende omstandigheden die zorgen voor het ontstaan van nieuwe gewoontes, onder andere op 
vlak van gezondheid19. Aan de hand van Google Trends, dat gekend staat als nuttig instrument voor 
het bestuderen van sociale trends en veranderingen in levensstijl aan de hand van data,  analyseerde 
men het online zoekverkeer in verband met sport en beweging in verschillende landen. Een significant 
en duidelijk voorbeeld van een van de zoektermen dat talrijk gebruikt werd, is “workout”.  

Uit de geanalyseerde data blijkt dat er ondanks de uitdagingen voor een actieve levensstijl, de COVID-
19 lockdown kan hebben geleid tot een toename van de belangstelling voor lichaamsbeweging en 
sportparticipatie op bevolkingsniveau. Wereldwijd ging men online op zoek naar oplossingen om actief 
te blijven/ te worden. Wat de stijging van de interesse naar fysieke activiteiten kan verklaren, is onder 
meer de beschikbaarheid van vrije tijd, het toegenomen gezondheidsbewustzijn en de boodschappen 
waarin wordt aanbevolen om tijdens COVID-19 actief te blijven door de media, de overheden en de 
gezondheidsinstanties zoals de WGO.20  

Zoals eerder vermeld, bleek uit onze enquête dat er een gelijkaardige verdeling is tussen meer en 
minder beginnen sporten wegens corona bij EhB-studenten. Hieronder een illustratie:  

 

Figuur 16: Impact van corona op sportgedrag bij EhB-studenten 

 

Wat misschien wel de belangrijkste vraag is, is of men ook zal blijven bewegen nadat de coronacrisis 
volledig voorbij is. Vanaf zodra het ‘gewone’ leven weer een intrede maakt, zullen mensen snel 
terugvallen in oude routines. De vrije tijd die de crisis en de daarbij horende lockdown meebrachten 
valt weg, waardoor ook de belangstelling voor fysieke activiteit mogelijk zal afnemen.21  

 
19Wood  W , Neal  DT . Healthy through habit: Interventions for initiating & maintaining health behavior change. Behavioral 
Science & Policy 2016;2 
20 Ding, D. (2020, 1 oktober). Is the COVID-19 lockdown nudging people to be more active: a big data analysis.  
21 Goethals, L., Barth, N., Guyot, J., Hupin, D., Celarier, T., Bongue, B. (2020). Impact of Home Quarantine on Physical Activity 
Among Older Adults Living at Home During the COVID-19 Pandemic: Qualita- tive Interview Study. JMIR Aging, 3(1), e19007. 
https://doi.org/10.2196/19007  
 



 33 

Bovendien hebben mensen nood aan een opstap vooraleer ze starten met sporten, daarom zijn ‘start-
to-run’-programma’s zo begeerd bij beginners. Het is echter moeilijk om mensen gemotiveerd te 
houden omdat niet iedereen een regelmatige vorm van sportbeoefening volhoudt. Gemiddeld heeft 
men zes weken nodig voor men de gedragsverandering volhoudt. Daarom is het mogelijk dat (een deel 
van) de ruime, uiteenlopende groep van coronasporters een actieve(re) levensstijl zal aanhouden 
(Meeusen, 2020, p.94). 

 
Recente ontwikkelingen en sporttrends  

 
Uit recent onderzoek (Corthouts, Verschueren, Claes, & Scheerder, 2020, p. 58) blijkt dat er in 
Vlaanderen een groot aantal sportclubs zijn in verhouding tot de bevolking. Een groot deel van de 
Vlamingen uit verschillende leeftijdscategorieën verkiest het sporten in een vereniging omwille van 
het sociaal contact, de begeleiding en de beschikbare locatie. De ingeschreven leden trainen 
gemiddeld een of twee keer per week in de vereniging. Dit heeft te maken met het feit dat het 
merendeel van de Vlaamse sportclubs zich richt op het recreatieve aspect in plaats van het 
competitieve. Bovendien beoefent het merendeel van de sportende Vlamingen sport ook enkel en 
alleen op recreatieve wijze (Scheerder, Borgers, & Willem, 2015, p. 14). 

Volgens de meest recente gegevens van Statistiek Vlaanderen beoefenen 6 op 10 van de sportende 
Vlamingen meerdere sporten. Uit de sportvoorkeur van beide de sporters en de bevolking in het 
algemeen, blijkt dat wandelen, fietsen en lopen het populairst zijn. De sportparticipatie naargelang 
woonplaats toont weinig verschillen aan tussen grootsteden, centrumsteden, kleinere steden en de 
stedelijke rand.22  

 

 

 

 

 

 

Figuur 17: Sportvoorkeur van de Vlaamse bevolking 

Als we kijken naar de evolutie van de actieve deelname aan loopsport, sportief fietsen, fitness, 
veldvoetbal en tennis in Vlaanderen is de deelname aan loopsport de afgelopen jaren het hardst 
gestegen. Het sportief fietsen is kende ook een merkwaardige groei op vlak van de deelname, terwijl 
de fitnessparticipatie stagneert.23  

Running.be, een gekend Belgisch sportmagazine België spreekt zich uit over de sporttrends die zich 
zullen voordoen in 2021. Door de coronacrisis is men wereldwijd meer belang beginnen hechten aan 
gezondheid, onder meer aan sporten. De focus verschuift van het presteren en resultaten neerzetten 

 
22 Statistiek Vlaanderen. (2018). Sportparticipatie in Vlaanderen.  
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/sportparticipatie  
23 Scheerder, J., Borgers, J., & Willem, A. (2015). Sportdeelname Vlaanderen: trends en profielen. Gent, België: UGent. 
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naar het bewegen om gezonder te zijn en zich beter te voelen. Bovendien is er de stijgende populariteit 
naar het mentale aspect binnen sport. Men gaat steeds meer op zoek naar een manier om fysieke 
activiteiten te combineren met het mentale aspect, dus naar de connectie tussen body en mind. Ten 
slotte zijn er de online en outdoor trend. Workout video’s vonden hun plaats in mensen hun 
woonkamer en er wordt verwacht dat het digitale aspect niet zal verdwijnen, het is voor vele een 
efficiënte oplossing om thuis te kunnen bewegen.24 Bovendien is outdoor sporten ook terug van 
weggeweest. Het afgelopen jaar werd buiten sporten enorm aangemoedigd omdat het gezond en 
veilig is. 

Een ander populair initiatief is het sporten voor het goede doel. Naast de vele sportevenementen die 
er jaarlijks georganiseerd worden is het ook mogelijk om via de applicatie atlasGO geld in te zamelen 
voor de kilometers die je loopt, fietst en wandelt aan de hand van projecten die gesponsord worden 
door bedrijven. Sporten combineren met het engageren voor een goed doel versterkt de motivatie 
van sporters en vergroot de visibiliteit en verbetert het imago van het merk.25 

Tijdens de coronacrisis zijn er heel wat bedrijven en startups zich beginnen richten op applicaties met 
het doel mensen gezond te houden. In een recent Europees rapport, bleek dat van alle investeringen 
in deze organisaties, 45% van dat budget gaat naar systemen die zich richten op het stimuleren van de 
fysieke activiteit of het optimaliseren van de sportprestatie. (Sporza, 2020). Volgens Kristof De Mey, 
professor Sports Technology and Innovation aan de Ugent, zitten we nog steeds in de ontdekkingsfase 
van digitale sporttechnologie. Specifieker doen veel apps die tot de markt toetreden tekort op het vlak 
van inhoud, namelijk het genereren van data, de exclusieve focus op prestaties en de mogelijkheid tot 
feedback.  Er is kortom nood aan een samensmelting tussen de sport, gezondheid en de technologische 
sector die een steeds grotere impact zal hebben de komende jaren.  

“Om digitale producten nog nuttiger te maken, stellen gedragswetenschappers dat specifieke 
motivatie strategieën zoals eigen doelen kunnen stellen, feedback kunnen vragen en ontvangen, 
vooruitgang zien, sociale steun en plezier ervaren, kennis opbouwen, enz. deel zouden moeten 
uitmaken van dergelijke producten, zeker bij de niet-sportende doelgroep” (De Mey, 2020).  

  

 
24 ISPO. DIFG. (2020). The Seven Most Important Fitness Trends for the Year 2021. https://www.ispo.com/en/trends/seven-
most-important-fitness-trends-year-2021  
25 Van Heerzele, B., & Vercauteren, W. (2019). DE DRIEHOEKSVERHOUDING TUSSEN PROFESSIONELE SPORTCLUB, SPONSOR 
EN GOED DOEL. https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/783/426/RUG01-002783426_2019_0001_AC.pdf  
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4.4.2 Huidige trends in de communicatiewereld 
 

Influencer marketing 

Men kan influencers beschouwen als een soort programmamakers met een eigen sociaal netwerk die 
aan verschillende vormen van adverteren doen. Deze mensen hebben een enorm bereik in hun eigen 
netwerk. Op deze manier is het interessant om influencers in te schakelen om een bepaalde groep te 
bereiken. De geloofwaardigheid van de influencers speelt een grote rol en ontstaat door26: 
 
1. Goede moraal: betrouwbaar, tolerant karakter 
2. Warmte: aardig, vriendelijk  
3. Competentie: beloften nakomen en uitvoeren wat er gezegd wordt 

 
Het jaar 2020 heeft veel uitdagingen met zicht meegebracht op het vlak van adverteren. Adverteren 
moest aangepast worden aan een doelgroep die thuis vastzit wegens corona. Mensen begonnen 
massaal online te kopen en influencers begonnen steeds meer de plaats in te nemen van de 
traditionele marketing-methoden. In een onderzoek van de ‘Institute of Pracitioners of Advertising’ 
(IPA) bleek dat er in het jaar 2020 een succesvolle verhoging van 46% plaatsvond in influencer 
samenwerkingen27.  
 
Er wordt steeds meer beroep gedaan op influencers in een universiteit of hogeschool context. Het is 
bewezen dat ambassador studenten de participatie en betrokkenheid in campus gerelateerde 
activiteiten kunnen verhogen.28 Andere onderzoeken29 tonen aan dat 83% van de studenten eerder 
peer aanbevelingen vertrouwen dan traditionele advertenties. Campussen zijn de ideale plek om met 
influencers te werken als de doelgroep juist studenten zijn. Deze micro-influencers hebben de status 
en persoonlijkheid om het gedrag te beïnvloeden van hun peers.   

 
Internet of Behaviors 
 

Het Internet of Things (IoT) opende de deuren naar het Internet of Behaviors (IbT), één van de 
opmerkelijke top trends van het jaar 202030. Het IoT is het geheel van data die verzameld wordt door 
het geheel van verbonden apparaten via het internet. Gaan lopen met een smartwatch en dan je 
resultaten krijgen op je smartphone via Wifi of Bluetooth kan allemaal dankzij IoT.  

  

 
26 MSc, R. V. (2016, 26 september). Hebben influencers eigenlijk wel invloed? Marketingfacts. 
https://www.marketingfacts.nl/berichten/hebben-influencers-eigenlijk-wel-invloed 
27 13 Influencer Marketing Trends to Watch in 2021. (2021, 27 januari). Geraadpleegd op 25 februari 2021, van 
https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-trends/ 
28 Richmond, K. (2020, 23 juni). How Influencer Marketing Works in Higher Education. Geraadpleegd op 21 februari 2021, van 
https://idfive.com/agency/insights/influencer-marketing-works-higher-education/ 
29 Rothwell, L. (2018, 20 september). The Rise of Micro Influencers on College Campuses. Geraadpleegd op 21 februari 2021, 
van https://youthmarketing.com/blog/the-rise-of-micro-influencers-on-college-campuses/ 
30 Ogilvy. (2021, 4 februari). Conversations That Matter—Digital Trends Worth Remembering From 2020. Geraadpleegd op 5 
februari 2021, van https://www.ogilvy.com/ideas/conversations-matter-digital-trends-worth-remembering-2020 
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Het IoB is gebaseerd op de data die beschikbaar is dankzij het IoT en die inzicht geeft in gebruik- en 
gedragspatroon van de gebruiker zelf. Zoals er al jaren het consumentengedrag en gewoonten werden 
bestudeerd, beschikken we nu dankzij de IoB informatie via geautomatiseerde systemen. Kijk bv. naar 
Take Away waar er maaltijden worden aangeboden o.b.v vorige aankopen of de ‘Mood’ playlist van 
Spotify die muziek aanbiedt door voorbije gedragspatronen te traceren.  

De beschikbare data moet efficiënt gebruikt worden, het product dichter bij de consument brengen, 
de user experience verbeteren en zo ten slotte meerwaarde creëren. De grens ligt natuurlijk met de 
schending van data en privacy, iets wat ook veel ophef veroorzaakte de voorbije jaren. Onderstaande 
figuur illustreert de kracht van het Internet of Behaviors: 

 

Figuur 18: Kracht van Internet of Behaviors 

 
Conclusie 
 

Er zijn verschillende continue ontwikkelingen die plaatsvinden in zowel de sport- als 
communicatiewereld. 

Ten eerste zijn sportclubs erg populair, de voornaamste reden waarom mensen zich inschrijven is het 
sociale contact, de begeleiding die men krijgt en de dichtbij zijnde locatie. De sportvoorkeur van 
sporters en de overkoepelende bevolking is wandelen, opgevolgd door fietsen en lopen. De afgelopen 
tijd is het belang van sporten verschoven van het presteren naar het doel om zich goed te voelen, 
mentaal en fysiek.  

Daarnaast zochten mensen door de coronacrisis steeds meer naar online workout  videolessen om 
thuis actief te blijven. Aangezien dit een efficiënte en effectieve oplossing is, wordt er verwacht dat 
het digitale aspect steeds meer aanzien zal hebben. Daarbij komt ook het outdoor sporten, sporten in 
de buitenlucht is sinds de pandemie weer erg gegeerd.  

Ook de trends in de communicatiewereld zijn van belang bij het aanbieden van de Nova Sport App. 
Influencers kunnen helpen de app promoten door het bereik waar ze over beschikken. Als er een 
overeenkomst is  tussen  de  persoon  en  het  product in kwestie zal de (potentiële) consument  het  
product  sneller  aanvaarden  en  vertrouwen. Tot slot is er het Internet of Behaviors dat het gebruik 
van de app kan verbeteren en meerwaarde kan creëren dankzij een persoonlijk aanbod dat is 
gebaseerd op de gedragspatronen van de gebruiker.  
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5. SWOT- analyse 
 

Met de onderstaande SWOT-analyse hebben we onze onderzoeksresultaten samengevat. Uit onze 
interne analyse kunnen we concluderen dat het digitaal aanbod interessant is voor studenten en op 
de huidige corona-crisis inspeelt. Het digitaal sportaanbod is echter nog niet bekend bij studenten 
wegens de zwakke lancering van de Nova Sport App. 4/5 studenten kennen Stuvo EhB wel. 

De app wordt in het Engels aangeboden en dit kan voordelig zijn voor internationale studenten. Dit 
kan echter ook als een zwakte bekeken worden omdat er studenten zijn die de taal niet goed 
beheersen. 

Enerzijds biedt de Nova Sport App, naast live zoom sportlessen, verschillende gepersonaliseerde 
functionaliteiten zoals buddy’s vinden om samen te sporten o.b.v interesses. Anderzijds zijn deze 
functionaliteiten niet genoeg voor EhB-studenten om de app te downloaden. Ze hebben weinig 
interesse in live zoom lessen omdat ze liever a.d.h.v workout videolessen sporten. Veel studenten 
gaven ook aan dat ze de meerwaarde van de app nog niet kennen. Bovendien is het aankoopproces 
van de sportsticker onduidelijk en omslachtig, terwijl deze de sleutel is om gebruik te maken van de 
Nova Sport App.  

Dit is te wijten aan het niet-optimaal gebruik van de verschillende beschikbare communicatiekanalen. 
Er werd bijvoorbeeld geen exclusieve nieuwsbrief verstuurd over de lancering van de Nova Sport App 
en er wordt amper afgestemd met derde partijen, zoals studentenkringen, om informatie te 
verspreiden. Wat tot nu toe vooral heeft gewerkt is e-mailcommunicatie, dit is het kanaal waardoor 
studenten op de hoogte gebracht worden en ook het liefst informatie ontvangen. Het is duidelijk dat 
dit kanaal veel potentieel heeft. 

Uit onze externe analyse zien we een potentiële doelgroep, de meerderheid van de studenten sport 
namelijk meer dan twee keer in de week. Daarentegen heeft bijna de helft van de studenten 
aangegeven dat ze minder aan het sporten zijn wegens corona. Wel is het digitaal sporten geen 
tijdelijke trend, het blijkt een handige oplossing te zijn om flexibel vanuit thuis te sporten.  

Er is ook een toename in bezorgdheid over het mentale aspect, sporten brengt namelijk heel wat 
voordelen met zich mee. Studenten hebben nood aan sporten op zowel mentaal als fysiek vlak en veel 
hebben interesse in een sportschema  om hun discipline en motivatie te behouden. Dit wordt echter 
al door veel concurrenten aangeboden en bovendien gratis. Andere concurrenten zijn sportclubs, deze 
hebben een aanzienlijke populariteit.  

Ten slotte zijn er heel wat trends in de sport- en communicatiewereld waarop we kunnen inspelen. 
Sporten wordt nu vaak gekoppeld aan een goed doel, mensen sporten graag digitaal a.d.h.v workout 
videolessen en er zijn heel wat communicatie strategieën zoals influencermarketing, gamification en 
internet of behavior (IoB) om de Nova Sport App te promoten.  

Hieronder hebben we de sterktes vs. zwaktes, opportuniteiten vs. bedreigingen opgelijst: 
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7. Bijlagen 
 

7.1 Enquête naar EhB-studenten 
 

7.1.1 E-mail om enquête te versturen 
    

 

Win een waardebon van 150 euro voor de Standaard Boekhandel 

 

 

  

  

  

 

Beste studenten, 
 
We hebben jullie hulp en input nodig! Vorige week lanceerde we een oproep voor onze 
sportenquête (met gering succes). Hierdoor kunnen we moeilijk een sportaanbod op maat van 
jullie organiseren. Zouden jullie even de tijd kunnen nemen om de enquête in te vullen 
(ongeveer 5 minuten).We willen jullie graag bedanken en motiveren om onze enquête in te 
vullen, daarom linken we een prijs aan het invullen van de enquête, namelijk een waardebon 
van 150 euro voor de Standaard Boekhandel. 
 
Nog vragen? Stuur ons gerust een mailtje! 
Warme groeten, 
Stuvo EhB 
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7.1.2 Vragenlijst 
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7.1.3 Resultaten 
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Omschrijf waarom je de Nova Sport App niet gebruikt 

39 antwoorden 

Geen nood aan 
Het is niet echt duidelijk hoe dit moet werken gepaard met de maatregelen 
Geen tijd 
Het spreekt me niet aan 
Nooit aan gedacht 
Ik sport momenteel niet 
Ik had heel veel stage en onvoldoende tijd om vrij te maken voor sporten, dus dat is wat 
minder geweest de afgelopen weken, maar ik was zeker wel van plan de app eens te 
gebruiken. 
Heb ik geen nood aan. Als ik wil gaan sporten, loop ik wel een blokje om 
toen ik hem downloadde was hij nog maar net gelanceerde en sprak het mij nog niet zo hard 
aan 
ik denk daar nooit aan 
Ik ken het niet 
ik heb geen tijd gehad, ik zal het doen 
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Ik heb (en wil) geen Smartphone. Nu gebruik ik online yogalessen (Youtube), maar normaal 
gezien wil ik liever sporten ZONDER schermen :) PS: volgende vraag heb ik moeten invullen 
maar ik gebruik dus de App niet. 
Ik organiseer zelf met vrienden mijn sportactiviteiten. 
Nog geen tijd gehad om het te verkennen 
Geen tijd voor sport 
Nog niet aan gedacht. Misschien later 
Ik heb er eigenlijk nog niet aan gedacht om deze te gebruiken. 
Ik ben vooral bezig met andere apps en youtube-accounts. Maar ik sta zeker open om de 
Sport App te gebruiken. 
Ik ga zelf 2 keer per week mountainbiken waarvan 1 keer in de week en 1 keer in het 
weekend. En maak 2-3 keer per week een wandeling van gemiddeld 80minuten. 
Ik sport liever zonder digitaal kanaal als medium 
Omdat niemand er iets concreets over zei 
geen smartphone 
Ik neem de tijd niet om veel te sporten 
Niet genoeg er over weten 
Omdat er in stond dat het groepslessen zijn 
Nog niet naar gekeken 
Nooit echt de moeite gedaan om het te ontdekken 
Door de reden dat ik niet sport. 
Omdat ik geen plek heb op mijn gsm om nog extra apps te downloaden. Er zijn er al zo veel. 
Ik weet niet hoe ik er gebruik van moet maken 
Ik heb andere middelen om aan sport te doen. 
Ik volg een andere sport programma. 
begrijp de meerwaarde nog niet 
Geen idee hoe het concreet werkt, dus had het ook nog niet uitgeprobeerd. 
Ik had geen zin om te sporten 
Het sociale aspect trekt me helemaal niet aan en video sportlessen zijn ook ni echt mijn ding. 
Verder ben ik ook niet zeker dat het kwaliteitsvol is, ik ben wat bang dat het gewoon veredelde 
LO lessen zijn. 
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7.1.4 Lijst geïnteresseerde studenten voor meer informatie over Stuvo Sport 
 

1. vincenzo.de.ridder@student.ehb.be  
2. alexis.seffers@student.ehb.be 
3. melissa.hahn@student.ehb.be 
4. luana.sagaria@student.ehb.be 
5. amber.vanbeneden@student.ehb.be 
6. emma.sablon@student.ehb.be 
7. lore.simons@student.ehb.be 
8. elise.wartel@student.ehb.be 
9. lucy.moerman@student.ehb.be  
10. tugba.eryuruk@student.ehb.be 
11. janne.vercruysse@student.ehb.be 
12. sien.willems@student.ehb.be 
13. rico.meti@student.ehb.be 
14. eva.schoenmaekers@student.ehb.be 
15. sashacallewaert@student.ehb.be 
16. souad.ben.mohamed@student.ehh.be 
17. mona.geerens@hotmail.com 
18. hannah.sebukire@student.ehb.be 
19. lou.van.theemsche@student.ehb.be 
20. benoit.dossoine@student.ehb.be 
21. ellis.de.maeyer@student.ehb.be 
22. lieza.vanoverschelde@student.ehb.be 
23. kyo.schelfhout@student.ehb.be 
24. jesse.kroon@student.ehb.be 
25. laurena.vaccaro@student.ehb.be 
26. sasha.callewaert@student.ehb.be 
27. merve.akarsu@student.ehb.be 
28. amy.daver@student.ehb.be 
29. lensey.de.sutter@student.ehb.be 
30. eline.gillerot@student.ehb.be 
31. stien.wassenberg@student.ehb.be 
32. pieterjan.follens@student.ehb.be 
33. rani.de.munck@student.ehb.be 
34. melis.altinok@student.ehb.be 
35. maite.marcelis@student.ehb.be 
36. syrine.el-koukouchi@student.ehb.be 
37. louise.callebaut@student.ehb.be 
38. jessy.eiffling@student.ehb.be 
39. amber.de.buck@student.ehb.be 
40. jana.van.brussel@student.ehb.be 
41. guillaume.lambeets@student.ehb.be 
42. fien.vanden.broeck@student.ehb.be 
43. kiana.schamp@student.ehb.be 
44. mirlinda.vitija@student.ehb.be 
45. yarne.claus@student.ehb.be 
46. lisa.vandenborre@student.ehb.be 
47. chaimae.boujibar@student.ehb.be 
48. nikita.goossens@student.ehb.be 
49. roos.velle@student.ehb.be 
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50. emma.sablon@student.ehb.be 
51. jema.lombahe.jushave@student.ehb.be 
52. emma.kuypers@student.ehb.be 
53. birte.verleysen@student.ehb.be 
54. fien.wemans@student.ehb.be 
55. katalina.venegas.riquelme@student.ehb.be 
56. manon.soberon@student.ehb.be 
57. sacha.voskuilen@student.ehb.be 
58. celien.rosier@student.ehb.be 
59. shana.de.gieter@student.ehb.be  
60. loucka.de.coninck@student.ehb.be 
61. alexandra.veller@student.ehb.be 
62. andrada.cristina.ionescu@student.ehb.be 
63. nathan.copman@student.ehb.be 
64. noura.riahi.idrissi@student.ehb.be 
65. paulien.pauwels@student.ehb.be 
66. lisa.hones@student.ehb.be 
67. kamal.el.hajjouti@student.ehb.be 
68. leen.sukkar@student.ehb.be  
69. fran.laeremans@student.ehb.be 
70. joke.de.greve@student.ehb.be 
71. jolien.vandenboch@student.ehb.be 
72. tom.van.roy@student.ehb.be 
73. dominica.lupinska@student.ehb.be 
74. amber.maes@student.ehb.be 
75. ellen.de.blay@student.ehb.be 
76. britt.hellinckx@student.ebh.be 
77. lisa.vanden.berge@student.ehb.be 
78. chloe.latinis@student.ehb.be 
79. vecchio.summer@student.ehb.be 
80. ariadne.derhore@student.ehb.be 
81. samantha.matton@student.ehb.be 
82. karolien.dedeken@student.ehb.be 
83. ines.saidi@student.ehb.be 
84. avril.muller@student.ehb.be 
85. katalina.venegas.riquelme@student.ehb.be 
86. charlotte.missotten@student.ehb.be  
87. tijl.de.ridder@student.ehb.be 
88. lila.dahmani@student.ehb.be 
89. jesica .simons@student.heb.be 
90. wende.cornelis@student.ehb  
91. yaye.sarr@student.ehb.be 
92. charline.mottard@student.ehb.be 
93. ali.coskun@student.ehb.be 
94. mirte.declercq@student.ehb.be 
95. zaira.alimkhanova@student.ehb.be 
96. ruben.brackman@student.ehb.be 
97. allan.dehandschutter@student.ehb.be  
98. pieter.van.der.cammen@student.ehb.be 
99. dominica.lupinska@student.ehb.be 
100. nina.ducornait@student.ehb.be 
101. sofie.tordeurs@student.ehb.be 
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102. iqbale.mrabet.yousfi@student.ehb.be 
103. chiara.simonelli@gmail.com 
104. wouter.heirstrate@student.ehb.be 
105. daniel.de.cock@student.ehb.be 
106. tina.kuipers@student.ehb.be  
107. elisabeth.van.der.heyde@student.ehb.be 
108. wisam.gharige.touil.berrouhou@student.ehb.be 
109. tygo.bamps@student.ehb.be 
110. alma.braeckman@student.ehb.be 
111. cila.jeronimo.cardoso.dos.sant@student.ehb.be 
112. lars.van.dijck@student.ehb.be 
113. gayle.casier@student.ehb.be 
114. elisha.taelman@student.ehb.be 
115. dimitri.gevers@student.ehb.be 
116. luna.slaets@student.ehb.be 
117. adnane.el.haruati@student.ehb.be 
118. sofie.rosa@student.ehb.be 
119. joseane.nadine.monteiro.varela@student.ehb.be 
120. selin.ayyildiz@student.ehb.be 
121. jente.coudyzer@student.ehb.be 
122. rogier.clarisse@student.ehb.be 
123. glenn.debecker@student.ehb.be 
124. morgane.dassen@student.ehb.be 
125. joana.revez.colaco.mendonca@student.ehh.be 
126. alexander.bruynseels@student.ehb.be 
127. diedelinde.linskens.buffel@student.ehb.be  
128. saartje.hendrickx@student.ehb.be 
129. nida.amin@student.ehb.be 
130. sara.cano.cubula@student.ehb.be 
131. shana.van.dyck@student.ehb.be  
132. ana.rebelo@student.ehb.be 
133. lore.liegeois@student.ehb.be 
134. nevin.mert@student.ehb.be  
135. joey.kentin@studnet.ehb.be 
136. prudence.andre.nzinga@student.ehb.be 
137. nadia.attahoumi@student.ehb.be 
138. marhezza.mae.alpuerto@student.ehb.be 
139. marisa.motmans@student.ehb.be 
140. emma.daelman@student.ehb.be 
141. selena.munoz.sanchez@student.ehb.be 
142. jonas.soete@student.ehb.be 
143. jennifer.tonneau@student.ehb.be 
144. syuheylin.kodzhaalieva@student.ehb.be 
145. yentl.verhees@student.ehb.be 
146. mauranne.belmans@student.ehb.be 
147. irene.ingabire@student.ehb.be 
148. wisam.gharige.touil.berrouhou@student.ehb.be 
149. colleen.stevelinck@student.ehb.be 
150. sofie.dotremont@student.ehb.be 
151. silas.van.den.spiegel@student.ehb.be 
152. fien.wemans@student.ehb.be 
153. sandrine.liemance@student.ehb.be 
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154. liesa.deville@student.ehb.be 
155. joni.smismans@student.ehb.be 
156. elodie.vander.bracht@student.ehb.be 
157. sien.ponet@student.ehb.be 
158. arlet.biruta@student.ehb.be 
159. jennifer.max@student.ehb.be 
160. robbe.boersma@student.ehb.be 
161. merel.de.coen@student.ehb.be 
162. merel.de.coen@student.ehb.be 
163. linda.verbeke@student.ehb.be 
164. kathleen.herrebaut@student.ehb.be 
165. enrico.filippone@student.ehb.be 
166. tine.dewinter@student.ehb.be 
167. elke.de.cocker@student.ehb.be 
168. chaimae.boujibar@student.ehb.be 
169. pauline.baert@student.ehb.be 
170. edith.cnockaert@student.ehb.be 
171. eefje.van.den.berg@student.ehb.be 
172. axelle.pieri@student.ehb.be 
173. frederike.annaert@student.ehb.be 
174. jonas.bulcke@student.ehb.be 
175. nell.devogeleer@student.ehb.be  
176. kim.desmedt@student.ehb.be 
177. hatice.duran@student.ehb.be 
178. eline.baron@student.ehb.be 
179. nisrine.otmani@student.ehb.be 
180. johan.bergs.7@gmail.com 
181. liselotte.degroote@student.ehb.be 
182. joram.deconinck@student.ehb.be 
183. enola.materna@student.ehb.be 
184. ben.leys@student.ehb.be 
185. ornely.nlandu.nsakala.mavi@student.ehb.be  
186. marciale.seghers@student.ehb.be 
187. emily.vanderveer@student.ehb.be 
188. nicole.kecic@student.ehb.be 
189. sam.scheunders@student.ehb.be  
190. marijke.vermeire@student.ehb.be 
191. astrid.roekens@student.ehb.be 
192. iqbale.mrabet.yousfi@student.ehb.be 
193. sara.de.bree@student.ehb.be 
194. amber.de.backer@student.ehb 
195. amy.huylebroeck@student.ehb.be 
196. patrick.clauwaert@student.ehb.be 
197. thibault.rottiers@student.ehb.be 
198. thomas.schuermans@student.ehb.be 
199. yara.rymen@student.ehb.be 
200. riet.vanmieghem@student.ehb.be 
201. rico.meti@student.ehb.be 
202. victor-jan.goemans@student.ehb.be 
203. emilie.frei@student.ehb.be 
204. frederico.araujo.alexandre@student.ehb.be 
205. hannelore.vanlinthout@student.ehb.be 
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206. anouk.marit@student.ehb.be 
207. zoe.boyen@student.ehb.be 
208. michiel.zeguers@student.ehb.be 
209. axelle.pieri@student.ehb.be 
210. mehmed.coskun@student.ehb.be 
211. liesl.otte@student.ehb.be 
212. marie.moonens@student.ehb.be 
213. romee.verbeeck@student.ehb.be 
214. elham.ben.azzouz.benjilali@student.ehb.be 
215. louky.van.eijkelenburg@student.ehb.be 
216. hasna.rachidi@student.ehb.be 
217. enis.guvenc@student.ehb.be 
218. yousra.mazouza@student.ehb.be  
219. ricardo.mayorga.mera@student.ehb.be 
220. caro.stoels@student.ehb.be 
221. lina.ezzemmouri@student.ehb.be  
222. bert.aelter@student.ehb.be 
223. ilse.verspeelt@student.ehb.be 
224. nora.essalama@student.ehb.be 
225. marcio.reverbel@student.ehb.be 
226. xinyi.zhang@student.ehb.be 
227. dominica.lupinska@student.ehb.be 
228. saranda.halili@student.ehb.be 
229. tanja.nedeljkov@student.ehb.be  
230. amber.tilley@student.ehb.be 
231. hannan.afakkir@student.ehb.be 
232. nora.el.arbi@student.ehb.be 
233. yoni.somanza.migisha@student.ehb.be  
234. ona.roose@live.be 
235. sharon.rubingisa@student.ehb.be 
236. margaux.de.jonghe@student.ehb.be 
237. marie.bergmans@student.ehb.be 
238. matilda.cubarsi.fernandez@student.ehb.be 
239. simon.craeninckx@student.ehb.be 
240. elena.schifano@student.ehb.be 
241. imane.rabhi@student.ehb.be 
242. danae.albassir@student.ehb.be 
243. justine.davidts@student.ehb.be 
244. toon.raskin@student.ehb.be 
245. marjolein.verhoeven@student.ehb.be 
246. kiana.schamp@student.ehb.be 
247. sien.willems@student.ehb.be 
248. leander.meeuwis@student.ehb.be 
249. saranda.halili@student.ehb.be 
250. michele.delagrange@student.ehb.be 
251. lucy.moerman@student.ehb.be  
252. frauke.van.meulder@student.ehb.be 
253. fiona.feeley@student.ehb.be 
254. gill.forget@student.ehb.be 
255. gloria.birihanyuma@student.ehb.be 
256. jitte.bogemans@student.ehb.be 
257. divo.rojas.pavez@student.ehb.be 
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258. nora.vanhecke@student.ehb.be 
259. ilea.vanderhoven@student.ehb.be 
260. sandra.de.brauwer@student.ehb.be 
261. morgane.feijaerts@student.ehb.be 
262. dominica.lupinska@student.ehb.be 
263. jochem.casier@student.ehb.be 
264. jean.christophe.mertens@student.ehb.be 
265. margo.jacobs@student.ehb.be 
266. zakaria.el.kalai@student.ehb.be 
267. ellen.calcoen@student.ehb.be 
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7.2  Statistieken Nova Sport App gebruikers 
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7.3 Observatie-onderzoeken zonder zoekfunctie 
 

Observatie-onderzoek 1 

 

Vragen na de observatie 

1. Hoe heb je de zoektocht zelf 
ervaren? 

Voor mij leek het logisch dat ik naar studentenleven zou surfen 
omdat sport iets is wat je in je vrije tijd doet. Ik vond dat de 
aankoop van een sportsticker beter aangeduid kon worden en als 
ik op de pagina van de VUB ‘Koop je Sportsticker’ terecht kwam 
dan dacht ik pff, dit lijkt precies de ‘terms en conditions’ van iets 
en het geeft mij geen goesting om het te lezen. Ik vond ook dat 
het registratie moment veel te laat op de pagina komt, ik 
verwacht dat dat bovenaan zou staan met dan de nodige 
informatie. 

2. Wat weet je over de sportsticker 
en de Nova Sport App? 

Niet echt veel, ik weet dat er een sportsticker is als abonnement 
maar ik zie de link niet met de Nova Sport App. Het lijkt alsof je 
dankzij een sportsticker ergens kan binnengaan in een 
sportcomplex. Ik vergelijk het een beetje met een studentenkaart 
dat je in de cinema moet tonen om korting te krijgen en dat je 
dan als EhB- en/of VUB student van gebruik kan maken. Ik weet 
eigenlijk uiteindelijk niet wat ik met de Nova Sport App kan doen. 

3. Suggesties?  Ik vind dat de nieuwsbrief-knop op de VUB-pagina eerder een 
registratie-knop zou kunnen zijn. Zoals ik al eerder zei vind ik dat 
dat niet op het einde moet staan. Er moet ook meer structuur zijn 
in de informatie, dat zou gebruiksvriendelijker zijn voor de 
bezoeker. 
 

 

  

Naam  Larissa Crabbé 

Geslacht Vrouw 

Leeftijd 25 (1995) 

Studierichting Communicatiemanagement 3 

Observatie 

Afgelegde weg Huidige EhB-studenten > Studentenleven>  Sportlessen > Koop je 
sportsticker hier aan > Registratie 
 

Valkuilen/ Moeilijkheden Verwarring tussen Sportsticker en Nova Sport App: kan de link niet goed 
leggen 
Skipt alle info op de VUB-pagina 

Gemeten tijd 5 min 05 sec 
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Observatie-onderzoek 2 
 

Naam  Alexis Seffers 

Geslacht Man 

Leeftijd 23 (1997) 

Studierichting Communicatiemanagement 3 

Observatie 

Afgelegde weg Huidige EhB-studenten > Studentenvoorzieningen > Filmpje Nova Sport App 
> Sportsticker aankoop > Filmpje Nova Sport App > Studentenvoorzieningen 
> Sportkortingen > Sportsticker aankoop > Registratie moment 
 

Valkuilen / 
Moeilijkheden 

Verwarring tussen Sportsticker en Nova Sport App: kan de link niet goed 
leggen 
Skipt alle info op de VUB-pagina en blijft scrollen tot het registratie moment 
Vindt de belangrijke info niet op de VUB-pagina zoals prijs, registreer u hier 
en dergelijke 

Gemeten tijd 7 min 8 sec 

 

 

 

 

 

 

  

Vragen na de observatie 

1. Hoe heb je de zoektocht zelf 
ervaren? 

Ik vond het heel frustrerend om informatie te vinden en ik snap 
nog steeds niet wat de link is tussen de sportsticker en de Nova 
Sport App. Moest ik niet onder toezicht zijn zou ik al lang gestopt 
zijn met zoeken. 

2. Wat weet je over de sportsticker 
en de Nova Sport App? 

Ik heb het filmpje bekeken over de Nova Sport App en ik begrijp 
eruit dat je samen kan sporten met medestudenten. Waar de link 
is met de sportsticker ontging mij.  

3. Suggesties?  Ten eerste zou ik een download de Nova Sport App ‘hier’ 
toevoegen. Ik vind ook dat het filmpje visueel gerepresenteerd zou 
kunnen zijn op de pagina. De overtollige informatie op de VUB-
pagina zou ook veel beter gedaan kunnen worden zodat de lezer, 
ik in dit geval, het niet helemaal zou skippen. 
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Observatie-onderzoek 3 
 

Naam  Victor De Roo 

Geslacht Man 

Leeftijd 23 (1997) 

Studierichting Communicatiemanagement 3 

Observatie 

Afgelegde weg Huidige EhB-studenten > Studentenkaart > Stuvo EhB > Terug naar boven > 
Studentenleven > Sportlessen > Koop je sportsticker hier aan 

Valkuilen / 
Moeilijkheden 

Begrijpt niet dat de sportsticker dient om de Nova Sport App te gebruiken. 
Frustreert zich om blokken tekst en zucht 
Bekijkt filmpje Nova Sport App niet 

Gemeten tijd 6 min 21 sec 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vragen na de observatie 

1. Hoe heb je de zoektocht zelf 
ervaren? 

Ik vond het vrij moeilijk en onduidelijk om de Nova Sport App te 
vinden. Ik snap zelfs niet wat de sportsticker hier mee te maken 
heeft en als ik eerlijk moet zijn heb ik die info waarschijnlijk geskipt 
omdat het blokken tekst waren.  

2. Wat weet je over de sportsticker 
en de Nova Sport App? 

Dat je een sportsticker moet kopen om te sporten aan de EhB. De 
Nova Sport App is waarschijnlijk iets extra erbij ofzo.  

3. Suggesties?  Al die blokken tekst verwijderen en informatie makkelijk leesbaar 
maken. Ik skipte automatisch blokken tekst dus de prijs en wat je 
ermee kan doen vind ik dat duidelijker kan uitgelegd worden. Als 
ik een aankoop ga doen wil ik dat de essentiële informatie wordt 
vermeld.  
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Observatie-onderzoek 4 
 

Naam  Milan Taildeman 

Geslacht Man 

Leeftijd 19 (2001) 

Studierichting Communicatiemanagement 2 

Observatie 

Afgelegde weg Erasmushogeschool.be > Evenementen > Informatie voor het werkveld > 
Erasmushogeschool.be  > Studeren > Werken en studeren > Over ons > 
Erasmushogeschool.be  > Informatie voor studiekiezers > Je Studentenleven 
> 
Erasmushogeschool.be  > Inschrijven > Wat kost het? > 
Erasmushogeschool.be  > Informatie voor huidige studenten > Je 
Studentenleven > Sportlessen > Aankoop VUB Sportknip en EhB Sportsticker 
 

Valkuilen / 
Moeilijkheden 

lang gezocht bij Inschrijven > Wat kost het?  
heel veel tijd verloren op de homepage, op zoek naar de juiste categorie om 
op door te klikken  
informatie voor huidige studenten: overziet het aspect sport van Stuvo 

Gemeten tijd 9 min 8 sec 

 

Vragen na de observatie 

1. Hoe heb je de zoektocht zelf 
ervaren? 

Ik heb nog nooit de website bezocht, het was niet makkelijk en ik 
heb veel moeten zoeken. Er stond overal zo veel informatie wat 
ervoor zorgde dat ik veel tijd verloor. Zeker de topic “sport” staat 
nergens bovenaan vermeld of in een duidelijke categorie. 

2. Wat weet je over de sportsticker 
en de Nova Sport App? 

Na het kort gelezen te hebben weet ik dat er een digitaal 
sportaanbod is, maar niet specifiek wat. De tekstblokken waren 
telkens redelijk groot en saai dus heb ik niet echt moeite gedaan 
om deze te lezen.  De aankooppagina is  via een website van VUB 
dus er is een samenwerking tussen de twee voor het sportaanbod. 

3. Suggesties?  Er is overal te veel tekst en te weinig visualisering, dus meer 
afbeeldingen zouden de pagina’s duidelijker en aantrekkelijker 
kunnen maken. Onder de categorie “Je studentenleven” op de 
homepage zou er een puntje sport mogen bijstaan. Ik heb heel 
lang gezocht bij het kostenplaatje voor studenten, dus daar kan 
misschien kort iets vermeld worden over het sportaanbod.  
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Observatie-onderzoek 5 
 

Naam  Sarah Sebai 

Geslacht Vrouw 

Leeftijd 22 jaar oud (1998) 
Studierichting Hotelmanagement 1 

Observatie 

Afgelegde weg Erasmushogeschool.be > Informatie voor studiekiezers > Informatie voor 
huidige studenten > Je studentenleven > Sportlessen > Aankoop VUB 
Sportknip en EhB Sportsticker 
 

Valkuilen / 
Moeilijkheden 

Veel tijd verloren op de homepage 
EhB studentenpagina: helemaal naar beneden gescrold op zoek naar iets 
over sport, terwijl de pagina “gescand” werd vielen Stuvo en het zinnetje 
over sport niet op. 

Gemeten tijd 1 min 50 sec 

 

Vragen na de observatie 

1. Hoe heb je de zoektocht zelf 
ervaren? 

Het was een moeilijke zoektocht. Ik heb het gevoel dat ik veel heb 
moeten scrollen, volgens mij omdat de categorieën zijn niet zo 
duidelijk zijn waaronder ik iets over sport zou kunnen vinden of via 
welke weg juist. Op elke pagina stond er veel informatie en tekst 
wat het proces niet makkelijk maakte.  

2. Wat weet je over de sportsticker 
en de Nova Sport App? 

Eerst wist ik er niets over. Nu weet ik dat er een digitaal aanbod is 
samen met de VUB waarvoor ik mij online kan inschrijven.  

3. Suggesties?  De categorieën verduidelijken waardoor er slechts één duidelijke 
weg naar sport terug te vinden is. De laatste pagina van VUB was 
ook verwarrend, hierbij vanboven misschien direct ook een 
categorie voor EhB-studenten maken. Misschien de aankoop van 
de sportsticker op een pagina van EhB behouden waardoor je niet 
moet doorklikken naar die van VUB.  
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Observatie-onderzoek 6 
 

Naam  Leen Rousseau 

Geslacht Vrouw 

Leeftijd 21 (2000) 
Studierichting Communicatiemanagement 3 

Observatie 

Afgelegde weg Erasmushogeschool.be > Persoonlijke begeleiding: Studentenvoorzieningen 
Stuvo EhB > Sport > Aankoop VUB Sportknip en EhB Sportsticker 
 

Valkuilen / 
Moeilijkheden 

Verwarring op de VUB pagina. Er werd zich afgevraagd of men op de juiste 
pagina zat. 

Gemeten tijd 1 min   

 

Vragen na de observatie 

1. Hoe heb je de zoektocht zelf 
ervaren? 

Ik ben gekend met de website van de Erasmushogeschool, dus de 
zoektocht verliep wel vlot. Bovendien ken ik Stuvo en kon ik 
daarom gericht zoeken. Stuvo maar ook het sportaanbod worden 
bovenaan niet vermeld dus als je niet vertrouwd bent met de 
website lijkt het me niet zo eenvoudig. 

2. Wat weet je over de sportsticker 
en de Nova Sport App? 

Ik kende de sportsticker en de Nova Sport App niet. Het is nu 
duidelijk dat sportaanbod in samenwerking is met VUB, maar de 
benaming verschilt. Ik ben niet zeker wat ik juist met de 
sportsticker kan doen, er stond heel wat informatie maar het is 
redelijk verwarrend.  

3. Suggesties?  Een duidelijke, aparte pagina voor Stuvo en alle voorzieningen die 
aangeboden worden, ook de sportsticker en Nova Sport App. Op 
de pagina van VUB is er veel tekst en moet er veel gescrold worden 
om het specifieke aanbod voor EhB-studenten te vinden, ik zou 
hier duidelijke categorieën aanmaken waarop men kan klikken 
met een duidelijke, korte inleiding. De benaming sportsticker vind 
ik ook verwarrend, is het een kaart met stickers, een digitale pas, 
een knipkaart? 
Bovendien zou een heldere  structuur en een meer visuele aanpak 
ook helpen. 
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7.4 Observatie-onderzoeken met zoekfunctie 
 

Observatie-onderzoek 7 
 

 

Vragen na de observatie 

1. Hoe heb je de zoektocht zelf ervaren? Ik vond het moeilijk om te  zoeken  naar iets dat ik helemaal 
niet kende. Het was zeer verwarrend. De zoekfunctie heeft 
het ook alleen maar moeilijker gemaakt.  

2. Wat weet je over de sportsticker en 
de Nova Sport App? 

Ik vond het super dat ik meer is te weten ben gekomen over 
stuvo sport. Ik zit zelf in een sportrichting maar wist hier niets 
over. Het is duidelijk dat ik met buddy’s kan sporten via de 
nova sport app. Ik vond het registratie proces een beetje 
verwarrend. De spotgoedkope prijs is mij wel opgevallen.  

3. Suggesties?  Iets over sporten op de homepage zetten i.p.v. Stuvo want 
het is onbekend voor kei veel studenten.  
Registratie pagina duidelijker maken er staat te veel tekst 
(misschien met logo van EhB werken?)  

 

 

  

Naam  Yulian Callizaya 

Geslacht Man 

Leeftijd 20 

Studierichting Lo en bewegingsrecreatie 2 - campus kanal 

Observatie 

Afgelegde weg Direct zoekfunctie gebruiken:  
 sportkortingen > algemene info over sport (niet de pagina waar hij moet 
zijn) is verwarrend met de basic fit abonnement.  
 Stuvo sport tickets —> resultaten van verschillende campussen  
Sportsticker > is op de digitale sportlessen terechtgekomen  —> link aankoop 
sportsticker —> VUB- pagina inschrijvingen.  

Valkuilen / 
Moeilijkheden 

De zoekfunctie maakt het alleen maar moeilijker  
Verwarrend te veel tekst en skipt veel 
Hij dacht dat hij op de VUB site was en wou bijna verlaten  
Heeft de uitleg (inhoudstafel) boven de vut-pagina overgeslagen —> moest 
te lang zoeken voor info 

Gemeten tijd 5 min 34 sec.  
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Observatie-onderzoek 8 
 

Naam  Elise Wartel 

Geslacht Vrouw 

Leeftijd 21 

Studierichting Kleuteronderwijs 1  - campus Kanal 

Observatie 

Afgelegde weg Zoekfunctie :  
sporten > geen resultaat 
Stuvo sporten > geen resultaat  
Stuvo sportsticker > sportdiscount  
Stuvo > scrolt door de resultaten  tot en met page 3 klikt op studentenleven 
> gaat terug scrolt verder naar page 4 > page 5 gaat terug naar page 4 
sportkortingen.   
 Homepage menu: Je studentenleven: sportlessen > bekijkt het schema > 
klikt op sportsticker aanvragen komt op de VUB-pagina voor de 
inschrijvingen 

Valkuilen / 
Moeilijkheden 

 Zit vast met de zoekfunctie  
 Leest de info op de VUB-pagina helemaal niet   

Gemeten tijd 5 min 14 sec.  

 

Vragen na de observatie 

1. Hoe heb je de zoektocht zelf ervaren? Ik heb het mezelf moeilijker gemaakt door de zoekfunctie te 
gebruiken. Ik heb daar niet kunnen vinden. Via het menu gaat 
het veel sneller.  

2. Wat weet je over de sportsticker en 
de Nova Sport App? 

Ik heb niet veel onthouden. Er staat te veel tekst dus ik heb 
enkel zoekend gelezen.  

3. Suggesties?  Het is belangrijk voor de gezondheid van de studenten dit 
mag een hoofdknop zijn op de homepage.  
Te veel tekst : onduidelijk  
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Observatie-onderzoek 9 
 

Naam  Elina Jonckheere 

Geslacht Vrouw 

Leeftijd 20 

Studierichting Sociaal werk 3 - MM 

Observatie 

Afgelegde weg Homepage menu:  
 Informatie voor  
 Ehb blog  
Zoekfunctie:  
Stuvo > Stuvo on tour campus bloemenhof 
Gaat terug naar homepage > informatie voor huidige EhB-studenten > link 
volledige dienstverlening van stuvo > vindt de digitale sportlessen > vindt de 
link naar sportsticker > gaat terug weg van de juiste pagina is helemaal 
verward en klikt terug naar de juiste pagina  
 
Skipt bovenste deel zoekt het juiste puntje voor EhB-studenten 

Valkuilen / 
Moeilijkheden 

Skipt heel veel tekst —> Skipt bovenste deel op de vub-pagina zoekt het 
juiste puntje voor EhB-studenten 
Was op de juiste pagina voor de registratie en klikte weg omdat ze dacht dat 
ze op de pagina van VUB was  
Zoekfunctie heeft het moeilijker gemaakt 

Gemeten tijd 4min10  

 

Vragen na de observatie 

1. Hoe heb je de zoektocht zelf ervaren? Heel moeilijk te vinden en wou bijna opgeven. Er stond te veel 
tekst in waardoor de essentie niet duidelijk was. Het niet kort 
en bondig en trekt niet aan om te lezen.  

2. Wat weet je over de sportsticker en 
de Nova Sport App? 

Te veel tekst niet grondig gelezen. De nova sport app is 
helemaal niet duidelijk. Het is wel duidelijk dat ik dankzij de 
sportsticker wel kan deelnemen aan de digitale sportlessen.   

3. Suggesties?  Op de homepage al optie Stuvo zetten om het makkelijker te 
vinden 
 Visuele ondersteuning en minder tekst  
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7.5 Nieuwsbrieven 
 

Nieuwsbrief 1: ‘Kom in contact met je medestudenten’ 
 

    

 

Kom in contact met je medestudenten! 
 

 

  

  

  

 

Beste student, 
 
Het is voor iedereen zoeken in deze tijden en soms lopen we wat verloren, dat kan gebeuren! 
Om jullie hierin te ondersteunen lijsten wij graag een paar initiatieven op die jullie misschien 
kunnen helpen. Om in contact te komen met andere studenten, om je gedachten te 
verzetten en vooral om jullie te laten weten dat wij er nog steeds zijn voor jullie in deze tijden! 

 

  

 

   

 

Sportactiviteiten 
 

 

Digitale	sportlessen, sport vanuit je kot! 
Wandelchallenge, zoek 3 wandelvrienden 

en win leuke prijzen! 
Wandel-	en	looptips	via onze FBpagina 
Op	zoek	naar	een	sportvriendje? Lanceer je 

oproep via de NOVA sport app. 
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Culturele activiteiten 
 

 

XL AIR studentenradio, luisteravond met 

radio alumni 
RITCS streamingplatform met gratis 

kortfilms, theatervoorstellingen en 
hoorspelen 
  

 

 

  

 

Heb je nood aan een gesprek? Weet dat je terecht kan bij je studentenbegeleider. Daarnaast 
zijn er ook verschillende organisaties die je kan contacteren via telefoon, op afspraak, via mail 
of via chat. Meer info kan je hier vinden. 
 
Zit je nog met vragen? Stuur ons gerust een mail en we zoeken samen naar een oplossing! 
 
Warme groeten, 
Stuvo EhB 
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Nieuwsbrief 2: Ontstressen dankzij Mindfulness + nog bloktips! 
 

    

 

Ontstressen dankzij onze workshop Mindfulness 

 

 

  

  

  

 

Beste student, 
 
Het is weer zover, de examens! Het moment is aangebroken waarop je moet presteren en je 
docent imponeren met je kennis (of toch doen alsof) . Wij hebben alvast wat tips verzameld om 
jullie te ondersteunen tijdens deze periode! 

 

  

 

   

 

Studeertips 
 

 

Leer omgaan met stress 
Digitale examenplanner 
Teleblokchat 

 

 

  
 

   

 

Ontspanningstips 
 

 

Nova Sport App 
Yoga met Adrienne 
Leren verven met Bob Ross 
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Heb je nood aan een gesprek? Weet dat je terecht kan bij je studentenbegeleider. Leren 
omgaan met stress kan je ook leren in onze workshop Mindfulness (gratis & exclusief voor 
studenten en personeel van Erasmushogeschool Brussel). 
 
Zit je nog met vragen? Stuur ons gerust een mail en we zoeken samen naar een oplossing! 
 
Warme groeten en alvast heel veel succes! 
Tot volgend jaar, 
Stuvo EhB 
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7.6 Flyer Stuvo 
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7.7 Script video Stuvo studentenvoorzieningen 
 
SCRIPT SPORT  

LOCATIE 1: KOT VICTOR HAEKENS BINNEN  
  

EERSTE SHOTS: bv. ROMMELIGE KLEREN, FLESJE WATER OP DE GROND, HALF-OPGEGETEN SNACK...  
Wekker gaat af  
SHOT 2: SHOT WEKKER  
SHOT 3: VOGELPERSPECTIEF BED  
Wordt wakker in zijn bed  

• VO: “Een gezonde geest in een gezond lichaam, zoals ons moeder altijd zegt! Maar 
naast de gemiddelde beweging als student (shot van een fuif), kan een beetje extra 
beweging nooit kwaad!”  

SHOT 4: ZATTE TOESTANDEN IN HET TOILET (duurt niet lang)  
Student kruipt bekaterd uit z’n bed  
SHOT 5: MED BED FRONTAAL  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Begingeneriek  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SHOT 6: CLOSE BRUISTABLET TILT NAAR BS BARTEL FRONTAAL  
Zit al aan tafel bekrompen, gooit bruistablet in glas  

• VO: ”hey jij daar!  
Kijkt verbaasd rond zich heen  
SHOT 7: RUIM KAMER  

• VO: ”Ja jij, genoeg met tamzakken! STUVO EHB EN VUB STELLEN VOOR...  
Stapt ambitieus uit beeld om te gaan sporten  
  

LOCATIE 2: STRAAT / VOOR FITNESSCLUB  
SHOT 8: RUIM BEELD BUITEN   
Doet deur al lopend ter plekke toe  
SHOT 9: TOTAALBEELD (RUIM)  
Bartel begin te lopen (loopt van links naar rechts met 3 of 4 verschillende achtergronden)  

• VO: “Korting op fitnessclubs én een exclusief sportaanbod voor studenten, verspreid 
over Brussel!”  

LOCATIE 3: PARK  
SHOT 10: RUIMBEELD PARK MET VERSCHILLENDE JUMPCUTS  
Bartel voert de verschillende sporten uit, mag brak zijn  

• VO: ”Yoga, (in spannend pakje, klungelig), pilates (met 
pilatesbal), kickbox (overdreven), basketbal (veel ballen worden gegooid 
tegen Bartel), pinpong (evt met pinpongtafel) en nog zoveel meer! Ontdek deze sporten via 
onze exclusieve...”   

SHOT 11: BS BARTEL + GSM  
Toont applicatie  

• VO: “NOVA Sport applicatie, en organiseer zelf sportactiviteiten voor jou...   
  

LOCATIE 4: BUSHALTE  
SHOT 12: TEN VOETEN UIT EN OS VAN MEISJE  
Bartel loopt in beeld en doet teken van kom erbij, meisje zit aan bushalte  

• ...én jouw sportieve medestudent.”  
SHOT 13: MED MEISJE PAN CC NAAR 2 SHOT RUGGEN  
Lopen samen, achter elkaar weg  

• VO: “Ben je pendelstudent, geen probleem!  
SHOT 14: 2 SHOT BARTEL EN MEISJE FRONTAAL (camera loopt mee, uit losse hand)  
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Terwijl ze joggen proberen ze Aiki Noodles te eten   
• Ook jij kan de Aiki-noodles en cantussen uitzweten met een fikse korting bij een 
sportclub bij jou in buurt!”  

SHOT 15: RUIM SHOT AAN GYM  
Stapt samen met meisje de gym in   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Eindgeneriek  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(tekst verschijnt) Check ook onze sportcompetities en alle voordelen, via www...  
  

• Eindshot met aikinoodles ook shot met achtergronden gebruiken  
• Voor hij gaat sporten eerst naar toilet   
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7.8 Mindmap 
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7.9 Contact Reports 
 

7.9.1 Helpdesks met coach 
 

Helpdesk 1 
 

 

Datum: 14/12/2020 

Aanwezig: Selin Akdogan, Julia De Reuwe, Lisa De Sterck 

Coach: Didier Van Ghyseghem 

 

 

1. AFSPRAKEN HELPDESK 
 

1.1. Notuleren 

Wat? Elke helpdesk en elke vergadering met de opdrachtgever 

Waar? Plaatsen op canvas, doorsturen naar Mr Van Ghyseghem 

 

à andere eindproducten, bronnen… aanvullen op Canvas doorheen het proces 

 

1.2. Field research 

- finale versie laten goedkeuren (= onomkeerbaar eens verstuurd) 

 

1.3. Retroplanning 

= retroplanning opstellen met bijhorende deadlines 

- mogelijke grote lijnen planning; 

- afronden van desk research voor het einde van bureau 
- field research einde van bureau delen 

 

1.4. Executive summary  

- deadline 26/03/2021 

- essentie samenvatten binnen de tekstkaders, extra documenten plaatsen in bijlage 
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2. ONDERZOEKSVRAGEN 
 

Probleemstelling plaatsen bovenaan document! 

 

Vragen voor Dirk Van De Wiele ivm motivatie studenten; 

- Wat is de motivatie voor studenten om aan sport te doen?  
- Wat zet studenten aan tot sport?  
- DESTEP van de sportende student in Brussel 
- Zijn er directe concurrenten aanwezig?  
- Wat zijn de indirecte concurrenten? 
- Welke andere Vlaamse, Belgische onderwijsinstellingen zijn bewonderingswaardig door hun 

sportbeleid en behaalde resultaat? 
Vragen voor  Flor Verdegem en Dagmar Schwall; 

- aantal kot- vs pendelstudenten  
- impact van het coronavirus op activeiten 
- zo veel mogelijk informatie proberen verkrijgen: 

o huidige kanalen, boodschap, missie, visie, betrokkenheid studenten NovaSport… 
 

Proces van online sportaanbod terugvinden voor studenten vergemakkelijken/ verkorten; 

- idee field research: hoe lang duurt het na het inloggen op CAS voor een student om het 
sportaanbod te vinden?  

 
3. ONDERZOEKSRAPPORT 

- deadline 12/03/2021 

- !! beschrijvend werk: antwoord bieden op onderzoeksvragen (hoe, wat,…gebaseerd op desk- en field 
research) en het resultaat meegeven (advies) 
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Helpdesk 2 

 
 

Datum: 08/02/2021 
Aanwezig: Selin Akdogan, Julia De Reuwe, Lisa De Sterck 
Coach: Didier Van Ghyseghem 

 

 
 
 

Wij hebben heel januari deskresearch gedaan en hebben zeer interessante inzichten gevonden over 
sport. Wij hebben ook heel wat uitgeschreven en hebben enkele vragen voor u. Hiervoor hadden we 
ook een vergadering met Flor. Helaas kunnen we niet echt verder aangezien Dagmar meer weet over 
bepaalde dingen. Momenteel wachten we op een mail van Dagmar omdat we graag de enquête 
resultaten van vorig jaar willen bestuderen. 
U kunt het verslag terugvinden op canvas. 
 
 

 
1. ENKELE VRAGEN 

 
Wat is het percentage dat we moeten bereiken qua respons? 
—> Bekijk eerst de cursus als het er niet in staat, vraag het dan meteen aan mr. Dujardyn. “Welk 
respons percentage moeten we behalen om goede conclusies te trekken?” 
 
Moeten we bij het puntje van marketingmix (product) terug alles uitleggen terwijl we dit in het begin 
van de paper hebben gedaan? 
—> Neen, als je het al bespreekt moet je dat niet opnieuw doen of heel kort. Misschien kunnen jullie 
de 4p’s onder sport aan EhB plaatsen. De puntjes over motivatie en voordelen van sport hoort niet 
onder hoofdstuk 1. + Zet site, studentenkringen…ook onder 4.1 
 
Hoe moet ik refereren naar de videolessen? Is dit zo goed? 
—> Dit is goed. 
 

 
2. OPMERKINGEN PAPER 

 
• Probeer een link te leggen tussen de verschillende communicatiekanalen. Dit is overzichtelijker 

voor de lezer. Zie voorbeeld presentatie bureau Vanas: Zij hebben een flowchart gemaakt (link 
met de communicatiemiddelen). 

bv. Je bezoekt een beurs —> krijgt een flyer —> je ziet een url —> je bezoekt de website —> daar 
staat een formulier voor de nieuwsbrief. 
 
Maak dit zowel voor de huidige communicatiemiddelen als voor de strategie dit is overzichtelijker. 
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• Vergeet niet om een conclusies uit te schrijven zeker ook bij over de directe concurrenten. (Heel 
belangrijk!) 

 
• Het is veel beter om thematisch te schrijven (topic per topic is gemakkelijker om te lezen). Schrijf 

desk en field door elkaar. Hierbij zijn conclusies na elk hoofdstuk ook belangrijk. Verantwoord 
dit zeker in het begin van de paper (onderzoeksmethodologie). 

Bv. “Wij zijn chronologisch gestart met desk en daarna hebben we interviews gedaan en 
vervolgens een enquête om de antwoorden dubbel te checken.” 

 
3. ENQUÊTE 

 
Een enquête gaat altijd van heel algemeen naar heel specifiek. 
 
• Sectie 1 : Intro 
• Vanaf sectie 2 : Vragen 

- Geslacht : Zeg ik liever niet toevoegen 
- Geboortedatum aanpassen naar geboortejaar : Als het programmeren moeilijker is laat 

maar 
- Op welke campus studeer je? : Een drop down menu is veel beter. Werk eerst per 

departement en dan de relevante studierichtingen. 
- Sport je? —> Met sporten bedoelen we min. 15 minuten fysieke beweging (plak er een 

tijd op) 
- Maak je gebruik van een platform bij het sporten? : Optie online live lessen 

toevoegen 
- Wat motiveert je vooral om te sporten? : Mr. Van Ghyseghem gaat dit bekijken 
- Na de vraag wat houd je tegen om te sporten toch nog verder vragen “Zouden online 

lessen je wel interesseren?” 
 

4. TO-DO 
 

• Wachten op mr. Van Ghyseghem zijn feedback over de enquête. —> enquête aanpassen 
• Dossier van vorig jaar bekijken 
• Onderzoek verder uitschrijven 
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Helpdesk 3 
 

 

Datum: 4/03/2021 

Aanwezig: Selin Akdogan, Julia De Reuwe, Lisa De Sterck 

Coach: Didier Van Ghyseghem 

 

 

1. ENQUÊTE 

De eerste versie was een tijdje geleden verstuurd geweest door Stuvo naar alle studenten. Helaas 
hadden we  heel weinig respons door een fout in de mail.  Om dit probleem op te lossen kwamen de 
opdrachtgevers met een nieuwe oplossing nl. de enquête opnieuw lanceren en een prijs aankoppelen 
(waardebon SB t.w.v. 150€). 

 

We moesten dus onze oude antwoorden verwijderen en een vraag toevoegen (“vul je e-mailadres in 
om kans te maken op…”). Op dit moment hebben we 484 antwoorden. We hadden minstens 360 
antwoorden nodig om representatief te zijn. 

 

à wij moeten de resultaten nog analyseren. 

 

2. OBSERVATIE-ONDERZOEK 

We hebben ook een aantal studenten geobserveerd om te zien of ze makkelijk informatie over stuvo 
sport, nova sport app konden vinden op de website. 

 

Hoe? Via teams inleiding geven, scherm laten delen, camera & micro uit, met en zonder de zoekfunctie 
à interessante resultaten 

 

3. NOVA SPORT APP 

We wouden ook Nova sport app gebruikers interviewen, maar helaas is dit niet gelukt door een gebrek 
aan statistieken. Er is gee onderscheid tussen EhB en VUB studenten. De studenten die ons hebben 
geantwoord gebruikten het enkel om te reserveren.  

 

• Hoeveel keer is de app gedownload geweest? :  Geen concrete cijfers  
= Probleem voor de doelstellingen à Mogelijke oplossing (veronderstelling maken) bv. Totaal 
aantal downloads (100). Verhouding tussen EhB (5000studenten) en VUB (10 000 studenten).   
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à De Nova sport app is zo goed als niet gelanceerd desnoods begin je van 0.  
 

4. ONDERZOEKSRAPPORT 

 

• Contact reports (= vergaderverslag): Meneer Van Ghyseghem gaat volgende week alle 
instructies, deadlines, verplichte bijlagen op mail zetten. Contact reports moeten wel 
sowieso als bijlage (= helpdesks, nuttige mails).  
 

• De titel van de paper is goed.  
 

• 4.4 Marcom: Daar moet de doelgroep beschreven worden. Dit puntje moet in het begin van 
de inhoudstafel.   
 

• Cijfers opzoeken over sportende jongeren: individuele sporten & teamsporten (hebben we 
dit al opgezocht?). Volgens de enquête zijn ze het minst geïnteresseerd in Sociaal contact 
tijdens het sporten, maar we hebben dat niet verder gevraagd. Meer info halen uit desk.  
 

• Tips voor later (strategie): “What’s in it for me?” = alle functionaliteiten aanbod laten komen.  
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7.9.2 Vergaderingen met Stuvo 
 

Meeting 1 
 

Datum: 08/02/2021 

Aanwezig: Selin Akdogan, Julia De Reuwe, Lisa De Sterck 

Opdrachtgever: Flor  

 

 

Q&A 
 

1. Jullie hebben eerder een enquête verstuurd hebben jullie die antwoorden nog?  
—> Jazeker, maar Dagmar heeft alle gegevens.  

 

2. Hoeveel studenten doe momenteel mee? Op deze manier kunnen we een realistische inschatting 
kunnen maken.  

—>  Ik weet de exacte cijfers niet maar het zijn er echt niet veel. In het algemeen zijn er meer EhB 
studenten aanwezig.  

 

3. Wat is het budget voor EhB?  

—> Dit moet ik eens aanvragen en zien wat realistisch is. Door de corona tijd hebben we wel budget 
over dus droom groot. Wij willen hier wel genoeg geld voor vrijmaken want dit is een belangrijk project  
zowel voor ons als jullie.  

 

4. Kunnen jullie een mail versturen i.v.m. onze enquête om alle studenten te bereiken?  

—> Wij mogen direct mails versturen naar alle studenten. Een mail met een link bijgevoegd brengt de 
meeste inschrijvingen binnen.  Wij gaan jullie ook helpen om het te versturen.  

 

5. Waren 2 weken voldoende voor het versturen van een enquête (qua respondenten etc.) 

—> Dagmar was hier verantwoordelijk voor. Zij weet hier meer over, maar zij is nu in verlof.  

Ik zal er voor zorgen dat zij zo snel mogelijk met jullie in contact komt.  

 

6. Is er een mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Nova Sport app?  
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—> Je kan de app downloaden en alle functies gebruiken van de app. Wij kunnen niet controleren of 
je effectief een sportsticker hebt gekocht of niet. Momenteel is het gratis voor iedereen.  

 

Extra info: 

+ Sinds vorige week kan je via je desktop in loggen voor de nova sport  

• De website is chaotisch : wij willen dit met field is nakijken (observaties)  
• Wij zijn een videocampagne aan het plannen voor elke dienst van Stuvo.  
Hoe je kan sporten wat we aanbieden —> Flor gaat het script sturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 93 

Meeting 2 
 

 

Datum: 26/02/2020 

Aanwezig: Julia, De Reuwe, Selin Akdogan, Lisa De Sterck 

Coach: Didier Van Ghyseghem 

 

 

1. Q&A 

 

- Welk budget gaan we uiteindelijk krijgen van Stuvo? 

Wordt nog meegedeeld 

- Flor heeft ons in een mail de statistieken van het aantal Nova Sport App gebruikers verstuurd. 
Waarom staan er hier alleen gebruikers voor zwemmen? 

Omdat ze momenteel voor dit jaar alleen toegang hebben tot het aantal zwemgebruikers en ze pas 
jaargetallen hebben tegen november 2021. Dus na een jaar van de lancering van de app. 

- De enquête link in de mail van Stuvo naar alle EhB studenten werkte niet, dus hebben we maar 10 
respondenten extra gekregen. Hoe lossen we dit op? 

Ze gaan na goedkeuring met de marketingcommunicatie-afdeling een tweede mail met prijsbinding 
versturen. Ze gaan ons ook de e-mail adressen van alle studentenkringen bezorgen zodat we ze kunnen 
contacteren om de enquête verder te verspreiden.  

- In een eerdere vergadering werd vermeld dat ze een video aan het maken zijn waar ze de functie 
van Stuvo uitleggen. Waar en wanneer wordt dit filmpje verspreid? 

Ze gaan de komende week beginnen filmen en de bedoeling is om het tegen midden of eind augstus 
te lanceren zodat bv. nieuwe studenten al een beeld kunnen krijgen wie Stuvo is. Alle informatie die 
met sport te maken heeft gaat begin het academiejaar gepusht worden op sociale media.  

- Eerder hebben we al laten weten dat we met influencers willen werken om de app te promoten. 
We hebben echter nog geen antwoord gekregen van mogelijke namen. Welke influencers kennen zij 
om de app te promoten?  

Concrete namen kan Flor alleen vanuit de RITCS afdeling geven. Na bespreking lijken 
jaarverantwoordelijke binnen richtingen ook interessante influencers te zijn, in de zin van dat zij de 
app zouden kunnen promoten.  

- Welke zijn de offline kanalen van Stuvo? 

Stuvo on Tour, Flyers en tv schermen.  
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7.9.3 E-mail communicatie 
 

Onderwerp: Communicatiekanalen Stuvo EhB en EhB 
Datum: 14/12/20 
Van Dagmar naar teamleden 

Dag Selin, Lisa en Julie, 
  
Zoals beloofd een overzicht van onze communciatiekanalen. Indien jullie nog met informatie zitten 
of ik iets ben vergeten laat het gerust weten! 
  
Wij kunnen rechtsreeks communiceren via  (maw we hebben zelf toegang tot deze kanalen) 

• Mailchimp (maandelijkse nieuwsbrief) vanuit stuvo@ehb.be 
• Sportpagina website: https://www.erasmushogeschool.be/nl/sport-0 
• Evenement aanmaken op website: https://www.erasmushogeschool.be/nl/evenementen 
• Facebookpagina Stuvo EhB 
• Algemene flyer van Stuvo 

  
Wij vragen om onze info te delen via (maw we moeten aan collega/student vragen om dit te delen) 

• Facebookpagina en instagram EhB 
• EhB Ankerpunten per departement: 6 in het totaal 

• Hebben elk hun eigen fb pagina 
• Studentenraad 
• Studentenkringen 
• FB pagina RITCS café 
• TV schermen op de campus 

  
Vriendelijke groeten, 
Dagmar 
 

 

Onderwerp: Vragen over communicatiekanalen 
Datum: 28/01/21 
Van teamleden naar Dagmar 

Dag Dagmar,  
 
Bedankt voor uw mail, we hebben nog een aantal vragen:  

• Kan je de 6 EhB departementen aub benoemen? We vonden al: Mens en Maatschappij / 
Gezondheid, Design en Technologie / Koninklijk Conservatorium Brussel - School of 
Arts / RITCS - School of Arts (We missen er dus nog twee) 

• Naar hoeveel studenten en naar wie wordt er via Mailchimp een nieuwsbrief verstuurd? 
• Het is een maandelijkse nieuwsbrief vanuit Stuvo, maar met welke frequentie wordt er 

effectief iets over sport vermeld? Of wordt er altijd iets over sport vermeld ongeacht 
het onderwerp? 

• Zouden we een paar voorbeelden van nieuwsbrieven kunnen zien? 
• Hoe communiceren jullie intern? Wordt er op een of andere manier afgesproken tussen 

alle departementen/ studenrenkringen/ etc dat er dan iets gepost of verstuurd moet 
worden in verband met sport? 



 95 

Alvast bedankt voor je tijd 
 
Mvg, Julia 
  
 

 

Onderwerp: Vragen over communicatiekanalen 
Datum: 29/01/21 
Van Dagmar naar teamleden 
 

Dag Julia, 
  
Ik heb geantwoord op jouw vragen. 
 

• Kan je de 6 EhB departementen aub benoemen? We vonden al: Mens en Maatschappij / 
Gezondheid, Design en Technologie / Koninklijk Conservatorium Brussel - School of 
Arts / RITCS - School of Arts (We missen er dus nog twee) Er zijn 8 campussen: campus 
Bloemenhof – campus KANAL – campus Kaai – campus Jette – campus KCB – campus 
RITCS – campus Diest – campus Leuven . Departementen zijn GDT – MM en dan 2 school 
of arts : RITCS & KCB. 

• Naar hoeveel studenten en naar wie wordt er via Mailchimp een nieuwsbrief 
verstuurd? Naar alle studenten van EhB, dus ongeveer 6000 studenten. 

• Het is een maandelijkse nieuwsbrief vanuit Stuvo, maar met welke frequentie wordt er 
effectief iets over sport vermeld? Of wordt er altijd iets over sport vermeld ongeacht 
het onderwerp? Afhankelijk van de projecten die er zijn, dus laat ons zeggen om de 
maand. 

• Zouden we een paar voorbeelden van nieuwsbrieven kunnen zien? Zie bijlage, normaal 
zitten deze ook in je mailbox als EhB-student. 

• Hoe communiceren jullie intern? Wordt er op een of andere manier afgesproken tussen 
alle departementen/ studenrenkringen/ etc dat er dan iets gepost of verstuurd moet 
worden in verband met sport? Maandelijks via onze werkgroep MARCOM en 
tweewekelijks hebben we een brainstormsessie ivm sociale media. 

 
Vriendelijke groeten, 
Dagmar 
 
 

 
Onderwerp: Vraag over vorige enquête resultaten van Stuvo Sport 
Datum: 08/02/21 
Van teamleden naar Dagmar 
 

Dag Dagmar,  

Geen probleem! Hopelijk heb je wat kunnen genieten van uw verlof. Flor verwees ons naar u om 
te vragen of we de resultaten konden krijgen van de enquête die vorig jaar op 13/05 werd 
verstuurd. Het ging over het sportaanbod aan de EhB en het leek ons interessant om die resultaten 
te vergelijken met onze bevindingen. Weet je ook hoeveel respondenten er waren? 
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We zijn nu ook volop bezig met onze enquête die momenteel wordt beoordeeld door onze 
coach. Van zodra we klaar zijn zouden we die graag via jullie versturen om genoeg respons 
te krijgen, Flor zei al dat we op jullie konden rekenen.  

 

Groetjes, Julia 

 
 

Onderwerp: Vraag over vorige enquête resultaten van Stuvo Sport 
Datum: 11/02/21 
Van Dagmar naar teamleden 
 

Dag Julia, 
  
In bijlage de resultaten van deze enquête, we hadden ongeveer 600 deelnemers. 
Stuur gerust je enquête door! 
  
Vriendelijke groeten, 
Dagmar 
 

 
Onderwerp: Script van video over Stuvo Sport 
Datum: 16/02/21 
Van Flor naar teamleden 
 

Dag iedereen,  
 
In bijlage zit het voorlopige script van de video voor de sportdienst van STUVO, die we binnenkort 
gaan opnemen.  
De cijfers van de Nova app en de sportsticker stuur ik zo snel mogelijk door. 
 
Vele groeten 
 
Flor 
 

 
Onderwerp: Verkoopcijfers van de sportsticker 
Datum: 22/02/21 
Van Flor naar teamleden 
 

Dag Julia,  
 
Ik heb ondertussen de verkoopcijfers van de sportsticker gekregen: in 2020 zijn er 22 stickers 
verkocht. Dat is bitter weinig vind ik, hopelijk kunnen we die verkoop ook meenemen in jullie 
project.  
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Ik heb de gebruikerscijfers van de Nova app ook aangevraagd, daar krijg ik de komende dagen 
duidelijkheid over.  
 
Vele groeten 
 
Flor 

 

Onderwerp: Inschrijvingen van de Nova Sport App 
Datum: 22/02/21 
Van Flor naar teamleden 
 

PS: Hieronder en in bijlage vinden jullie meer info over de inschrijvingen van de Nova Sport app:  
 
Van september tot december 2020 hadden we 3600 geregistreerde gebruikers van de app binnen 
de groep VUB/EHB … voorlopig nog geen opsplitsing per profiel.  Dat is pas sinds 1/1/2021 
mogelijk.  Voor 2021 gaan we gedetailleerde statistieken kunnen trekken.  Zie bijlage voorbeeld 
van zo’s statistiek voor ytd 2021 (01/01-21/02/2021). 
  
Voorlopig voor 2020 wel maandelijkse rapporten omtrent effectieve deelnames aan activiteiten 
(QR scan stats) (die ik mee neem in jaarverslag UAB sport) 
 

 
Onderwerp: Inschrijvingen van de Nova Sport App 
Datum: 26/02/21 
Van Flor naar teamleden 
 

Dag iedereen,  
 
Over de Excell van de Nova app: het totaal aantal registraties van de applicatie staat in vak B4. Bij 
EHB students (H4) staat het aantal ingeschreven studenten sinds 2021, omdat we die cijfers pas 
sinds dan kunnen opsplitsen tussen EHB en VUB. In totaal zullen er dus veel meer EHB-studenten 
gebruik maken van de app, maar die hebben zich voor 2021 geregistreerd. 
 
Vele groeten 
 
Flor 
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Onderwerp: Gegevens studenten EhB 
Datum: 05/03/21 
Van teamleden naar Flor en Dagmar 
 

Dag Dagmar en Flor,  
 
Hebben jullie cijfergegevens over de studenten die studeren aan de Erasmushogeschool, zoals het 
totale aantal studenten, de verdeling in geslacht en de leeftijd? Deze hebben we nodig om onze 
marketingcommunicatiedoelgroep te specifiëren.  
 
Alvast bedankt en fijn weekend!  
 
Groetjes, 
Lisa  
 

 

Onderwerp: Gegevens studenten EhB 
Datum: 11/03/21 
Van Flor (geforward van Magali) naar teamleden 
 

Dag Flor, 
  
Hieronder vindt je de gevraagde gegevens (uit Bamaflex). 
Laat maar gerust weten als je nog iets nodig heb. 
Groetjes, Magali 
  

Leeftijd Man Woman Grand Total 
9  1 1 
16 3 2 5 
17 2 14 16 
18 148 243 391 
19 277 492 769 
20 419 592 1011 
21 450 568 1018 
22 363 441 804 
23 269 326 595 
24 170 213 383 
25 130 175 305 
26 99 101 200 
27 83 69 152 
28 58 67 125 
29 54 44 98 
30 35 51 86 
31 29 48 77 
32 28 39 67 
33 24 25 49 
34 18 43 61 
35 19 28 47 
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36 15 23 38 
37 19 31 50 
38 17 31 48 
39 14 29 43 
40 11 36 47 
41 17 31 48 
42 11 19 30 
43 11 21 32 
44 8 20 28 
45 5 16 21 
46 7 14 21 
47 5 23 28 
48 9 11 20 
49 5 13 18 
50 7 9 16 
51 7 6 13 
52 6 8 14 
53 6 11 17 
54 3 7 10 
55 1 5 6 
56 3 4 7 
57  7 7 
58 1 4 5 
59 1 1 2 
60 1 1 2 
62 2  2 
63  1 1 
64 1  1 
69 1 1 2 
73 1  1 
76 1  1 
Grand Total 2874 3965 6839 
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7.10 Protocol 

 
 
Opdrachtgever en gemandateerde contactpersoon (naam, adres, email, gsm-nummer) : 

 
Naam en voornaam: Flor Verdegem 
Organisatie: Ehb sport 

e-mail: Flor.verdegem@ehb.be 

 
Naam en voornaam: Van De Wiele Dirk 
Organisatie: VUB Sport 

e-mail: dirk.van.de.wiele@vub.be 

 
Naam en voornaam: Rousseeuw Sofie 
Organisatie: VUB Sport 

e-mail: sofie.rousseeuw@vub.be 

 
Naam en Voornaam: Schwall Dagmar 
Organisatie: Ehb sport 

e-mail: dagmar.schwall@ehb.be 

 
Teamleden : 

 
Naam en voornaam: Akdogan Selin 

e-mail: selin.akdogan@student.ehb.be 
Gsm: 0489 97 19 99 

 
Naam en voornaam: De Reuwe Julia 

e-mail: julia.de.reuwe@student.ehb.be 
Gsm: 

 
Naam en voornaam: De Sterck Lisa 

e-mail: lisa.de.sterck@student.ehb.be 
Gsm: 0472 48 81 68 

 
 
 
Coördinator afstudeerproject (naam, adres, email): 

 
Didier Van Ghyseghem 
Lector Communicatiemanagement 
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Luik II Concrete omschrijving van 

 

De probleemstelling (van waaruit vertrekt de vraag van de opdrachtgever, wat is het –eventueel 
achterliggende- probleem): 

 
De EhB en de VUB werken samen aan het digitaal sportaanbod voor studenten en hebben een Nova 
Sport App ontwikkeld waar ze een sportgemeenschap creëren d.m.v een buddy systeem, organiseren 
van activiteiten en zoom sportlessen. Ze willen de participatie van de EhB-studenten verhogen dankzij 
o.a de sport app. STUVO is de hoofdverantwoordelijke van het sportaanbod aan de 
Erasmushogeschool Brussel. De VUB heeft al verschillende creatieve strategieën voorgelegd die als 
inspiratie kunnen dienen als aanpak voor de EhB. 

 
 

De opdracht (op welke vraag dienen jullie een antwoord te formuleren, wat wordt er van jullie 
verwacht): 

 
Hoe verhogen we de participatie in het digitale sportaanbod bij EhB-studenten ? 

 
Het eindproduct (wat leveren jullie als concreet eindproduct om tegemoet te komen aan de vraag 
gesteld door de opdrachtgever): 

 
Een communicatieplan waarin we verschillende communicatiekanalen introduceren/ optimaliseren 

zodat studenten van de Erasmushogeschool vertrouwd geraken met het digitale sportaanbod van de 
EHB met als speerpunt de Nova Sport App. 

 
 
 
 
 
 

timing/deadlines: 

 
- Afgeven onderzoeksrapport: vrijdag 12 maart 2021 
- Afgeven executive summary: vrijdag 26 maart 2021 
- AP-presentaties en mondelinge verdediging: eind mei – midden juni 2021 
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Luik III: De praktische afspraken: 
 

Wat zijn de beschikbare middelen, materiaal, informatie… (bv. kan het team bij de opdrachtgever 

werken/over een computer beschikken, kan van daar ook gebeld en/of gemaild worden…): 

 
Niet van toepassing. 

 
 
 
 
 
 
Onkostenvergoeding (vervoer, telefoon,…): 

 
Niet van toepassing. 
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Luik IV: Basisprincipes: 

 
• Een team heeft de tijd van eind september 2020 t.e.m. vrijdag 12 maart 

2021 om aan het onderzoeksrapport te werken en tot vrijdag 26 maart 2021 
om de executive summary af te werken. Om een idee te hebben van de 
werklast die een AP voor een student(e) met zich mee kan brengen 
verduidelijken we dat elke student(e) afzonderlijk binnen deze periode een 
totaal van 270 uren aan het project hoort te besteden. 

 
• De opdrachtgever wordt eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten 

welke verband houden met de resultaten van het werk dat de teamleden 
zullen uitvoeren tijdens het project. Intellectuele eigendomsrechten welke bij 
het ondertekenen van dit protocol reeds eigendom waren van een bepaald 
teamlid, de hogeschool of de opdrachtgever, blijven steeds bij de betreffende 
partij. Indien een werk dat wordt beschermd door een intellectueel 
eigendomsrecht tijdens het project verder wordt bewerkt, komen de rechten 
op de bewerking toe aan de eigenaar van het eerste werk (het werk dat 
bewerkt wordt). De hogeschool, noch het team verwacht een vergoeding 
voor het geleverde werk en de overdracht van intellectuele 
eigendomsrechten, op voorwaarde dat er geen kosten verbonden zijn aan de 
overdracht. De hogeschool noch het team zal geld in het afstudeerproject 
investeren. Uitzondering hierop is wanneer de hogeschool zelf opdrachtgever 
is. 

 
• Vooraleer definitief van start kan gegaan worden moet elk project op school 

goedgekeurd worden door de Afstudeerprojectcoördinator voor dinsdag 10 
november 2020. 

 
• Begeleiding bij de opdrachtgever: Minstens 1 gemandateerde 

vertegenwoordiger van de opdrachtgever verbindt zich ertoe als 
contactpersoon/begeleider/mentor voor het team op te treden. Deze 
contactpersoon 

 
• Geeft de briefing aan de studenten (in aanwezigheid van een docent) 

op Campus Dansaert Bloemenhof of via Microsoft Teams 
• Is continu betrokken en inhoudelijk deskundig. Van hem/haar wordt 

verwacht dat hij/zij nuttige informatie kan doorspelen, de 
verschillende fasen van de projectuitvoering begeleidt, kritische 
bedenkingen geeft, het verloop en resultaat evalueert 

• Is aanwezig bij de eindpresentatie eind mei – midden juni 2021 
 

Begeleiding vanwege de hogeschool: elk team kan een beroep doen op 
helpdesks (= vaklectoren die raad kunnen geven vanuit hun specifiek 
vakdomein en -deskundigheid) 
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• Op de hogeschool geeft elk team ten laatste op 12/03/2021 het 

onderzoeksrapport af van hun AP-project en ten laatste op 26/03/2021 de 
executive summary van hun AP. Beide moeten voldoen aan een aantal 
vormvereisten (zie Handleiding Afstudeerproject). In de loop van de maand 
april 2021 wordt een moment vastgelegd voor de eindpresentatie eind mei 
– midden juni 2021 aan opdrachtgever en hogeschooljury. In uitzonderlijke 
gevallen (bvb. stage in het buitenland) kan een presentatie ook eind juni 
georganiseerd worden mits de student dit zelf tijdig (ten laatste op vrijdag 
26/02/2021) aangevraagd heeft,. 

 
• De uitvoering van de opdracht in het kader van het afstudeerproject moet 

beschouwd worden als een “middelverbintenis”; het team verbindt zich 
ertoe om samen met de voorziene begeleiding de nodige inspanningen te 
leveren met het oog op het bereiken van het gewenste (maar niet 
gegarandeerde) resultaat. De hogeschool zal elk team naar best vermogen 
begeleiden maar kan niet garant staan voor het succesvol realiseren van elk 
AP. Het AP blijft een opleidingsonderdeel en maakt als dusdanig deel uit van 
een leerproces. 

 
• De studenten die aan de afstudeerprojecten meewerken zijn, volgens de 

verzekeringspolis nr.45.061.301 (polis afgesloten door de 
Erasmushogeschool Brussel bij Ethias), verzekerd tegen gebeurlijke 
ongevallen. Onder ongevallen dient te worden begrepen: de ongevallen die 
zouden veroorzaakt worden door desbetreffende studenten of waarvan zij 
zelf het slachtoffer zijn. Hieronder dienen tevens te worden begrepen de 
ongevallen aan desbetreffende studenten overkomen tijdens de 
verplaatsingen gemaakt in uitvoering van deze opdracht. 

 
 
 
 

Voor akkoord, 
 

 
Opdrachtgever: Teamleden: Luc De Boever 

  Directeur 
Departement Management, 
Media & Maatschappij 

 


