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Voorwoord 

Sport en communicatie zijn twee rode draden die door mijn leven stromen. Als volleybalspeler en -

trainer, hardloper en jobstudent bij volleybalfederatie Volley Vlaanderen vul ik een groot deel van mijn 

tijd met sport en beweging. Als student communicatiewetenschappen en met foto- en videografie als 

hobby’s zoek ik naar de beste manier om mijn boodschap over te brengen naar mijn publiek. Deze 

masterproef gaf me de mogelijkheid deze twee zaken te combineren in actiegericht onderzoek voor 

onze universiteit. Bovendien kreeg ik de kans zelf uit te zoeken welke kant ik zou kunnen opgaan met 

dit onderzoek. Echter gooide de COVID-19 lockdown roet in het eten, omdat de sportwereld op code 

rood ging.  

Deze masterproef is (ten dele) tot stand gekomen in de periode dat het hoger onderwijs onderhevig 

was aan een lockdown en beschermende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het 

COVID-19 virus. Het proces van opmaak, de verzameling van gegevens, de onderzoeksmethode en/of 

andere wetenschappelijke werkzaamheden die ermee gepaard gaan, zijn niet altijd op gebruikelijke wijze 

kunnen verlopen. De lezer dient met deze context rekening te houden bij het lezen van deze 

masterproef, en eventueel ook indien sommige conclusies zouden worden overgenomen. 

Met vallen en opstaan bleef ik gefocust verder werken om deze masterproef tot een goed einde te 

brengen, en de mensen van de afdeling Beweging en Sport te helpen hun communicatiestrategie te 

verbeteren. Hiervoor wil ik heel graag de mensen bedanken die bijgedragen hebben tot dit onderzoek, 

in de eerste plaats mijn promotor An Jacobs. Niet alleen gaf ze mij heel nuttige tips in hoe dit onderzoek 

aan te passen, maar toonde ook begrip voor de problemen en lastige situaties die zich tijdens het 

onderzoek voordeden. Dit zijn eigenschappen die ik bij top-sportcoaches zie terug komen, dus bij deze 

wil ik haar enorm bedanken. Daarnaast hielp sportmedewerker Dirk ‘Dixie’ Van de Wiele waar hij kon, 

zoals bij het zoeken naar respondenten. Het was een moeilijke opgave, maar als bedanking geef ik graag 

verschillende aanbevelingen in de hoop de sportafdeling op onze universiteit verder te helpen.  

Verder zou het schrijven van een masterproef zonder de deelnemers aan de focusgroep en interviews, 

enorm lastig zijn geweest. Zij die hun tijd vrijmaakten om mee te helpen wil ik daarvoor enorm bedanken. 

Tot slot was in dit academiejaar, geteisterd door COVID-19, de steun van mijn ouders en vrienden van 

onschatbare waarde. Dit niet alleen bij het schrijven van deze masterproef, maar ook in het hoofd boven 

water houden en beseffen dat je in al die donkere dagen, samen voor licht kunt zorgen. U zult lezen dat 

mensen gemotiveerd zijn als ze met vrienden kunnen sporten. Wel, dit kan ik alleen maar beamen.  

Ik wens u veel leesplezier en hoop dat u er net als ik veel uit kunt leren!  

Jens 



  III 

Inhoudsopgave 

Voorwoord           II 

Inhoudsopgave           III 

Lijst van tabellen          V 

Lijst van bijlagen          V 

Inleiding           1 

1. De sporter in de student        1 

2. Communiceren over gezondheid en beweging     2 

3. Strategie om gedrag te veranderen       3 

4. Communicatie via nieuwe media       3 

5. Relevantie van dit onderzoek        4 

Literatuurstudie           6 

1. Het wijzigen van gedrag door communicatie      6 

2. Het opstellen van een communicatiestrategie      8 

2.1 De analenmix in de strategie       8 

2.2 Sociale marketing        9 

2.3 De communicatiekanalen van BS      10 

3. Digitale kanalen         11 

4. De mobiele applicatie         11 

4.1 Een mobiele, coachende applicatie      13 

4.2 Praktische informatie via de applicatie     14 

4.3 Het sociale aspect van de sport verweven in de app    15 

5. Evaluatie en effectiviteit        15 

5.1 Gedragsverandering verkregen door de app     17 

Methodologisch onderzoeksopzet        18 

1. Inleiding          18 

2. Kwalitatief onderzoek         18 

3. Dataverzamelingsmethoden        19 

3.1 Focusgroepen        20 

3.1.1 Het organiseren van focusgroepen     21 

3.1.2 Topiclijsten en triggers      22 

3.1.3 Rekrutering van respondenten     23 

3.2 Interviews         24 

3.3 Heuristische analyse        25 

3.3.1 Evaluatiecriteria       25 

3.3.2 Evaluator        27 

4. Data-analyse          27 

4.1 Focusgroep en interviews       27 

4.2 Heuristische analyse        28 

Onderzoeksresultaten          29 

1. Focusgroep en interviews        29 

1.1 Een evaluatie van de communicatiestrategie van BS    29 

1.1.1 Website van BS       29 

1.1.2 Sociale media       30 



  IV 

1.1.3 Mails        31 

1.1.4 Faciliteiten en L-blok als uithangbord    32 

1.1.5 Printmedia       32 

1.1.6 Familie en vrienden      32 

1.1.7 Studentenkring       33 

1.1.8 Andere VUB actoren      33 

1.1.9 Samenvatting       34 

1.2 Een mobiele applicatie van BS      34 

1.2.1 Sporten met smartphone      34 

1.2.2 Sporten met sportapps      35 

1.2.3 De plaats van een mobiele applicatie in de communicatiestrategie 35 

1.3 Voorkeuren van de student voor een mobiele app    36 

1.4 Motiveren tot een actieve levensstijl en sport door een app   37 

1.4.1 Motivatie door de weergave van statistieken   38 

1.4.2 Motivatie door het sociale media principe    38 

1.4.3 Motivatie door meldingen van de app    39 

1.4.4 Motivatie door communicatie met een coach   39 

1.4.5 Motivatie door competitie en beloning via de app   40 

1.4.6 Motivatie door het implementeren van een game   41 

1.4.7 Motivatie door niet communicatie gerateerde zaken  41 

 2. Heuristische analyse         42 

Besluit empirisch onderzoek         46 

 1. Besluit onderzoeksresultaten        46 

 2. Limieten van het onderzoek        47 

Algemene conclusie          49 

Bibliografie           52 

Bijlagen            56 

  



  V 

Lijst van tabellen  

tabel 1: communicatiekanalen BS 

tabel 2: vergelijking van methodologie toegepast in voorgaande studies 

tabel 3: kwadranten van de focusgroepen 

 

Lijst van bijlagen 

De bijlagen zijn in een ZIP-file (DeBoeck_Jacobs.ZIP) via Canvas geüpload.  

Bijlage 1: online vragenlijst Qualtrics 

Bijlage 2: topiclijst 

Bijlage 3: digitale presentatie met triggers 

Bijlage 4: geïnformeerde toestemming blanco focusgroep 

Bijlage 5: geïnformeerde toestemming blanco interview 

Bijlage 6: transcriptie focusgroep 

Bijlage 7: transcriptie interview 1 

Bijlage 8: transcriptie interview 2 

Bijlage 9: data-analyse MAXQDA 

Bijlage 10: heuristische analyse screenshots taak 1 

Bijlage 11: heuristische analyse screenshots taak 2 

Bijlage 12: heuristische analyse screenshots taak 3 

Bijlage 13: heuristische analyse screenshots taak 4 

Bijlage 14: heuristische analyse screenshots taak 5 

Bijlage 15: heuristische analyse screenshots taak 6 

  



  1 

Inleiding 

1. De sporter in de student 

Het is als een universeel dogma, de leuze “sporten is gezond”. Beweging is goed voor de lichamelijke 

en geestelijke gezondheid. Dit besluit de veel geciteerde systematische review van Warburton en Bredin 

(2017). Toch merken Huang, Lee, Nazir, Born en Kaur et al., (2003) op dat onder de studenten, in de 

leeftijdsgroep van ongeveer 18 tot 25 jaar, een groot deel fysieke activiteit links laat liggen, waarmee ze 

dan ook overgewicht in verband brengen. Het studentenleven zelf is er één van feesten en veel zittend 

studeren, waardoor een actieve levensstijl onderhouden moeilijk wordt  (Kwan et al., 2012). Onvoldoende 

beweging kan dan ook implicaties hebben op de gezondheid van de student, maar ook op de 

leerprestaties (Warburton & Bredin, 2017).  

De Universitaire Associatie Brussel (afgekort UAB) is het partnerschap tussen de Brusselse instellingen 

voor hoger onderwijs, namelijk de Vrije Universiteit Brussel (afgekort VUB) en de Erasmushogeschool 

Brussel (afgekort EhB), dat hun studenten onder andere wil activeren om meer te bewegen. In het meest 

recente beleidsplan staan de missie, visie en strategische doelstellingen die voor één olympiade, de 

periode tussen twee Olympische zomerspelen, de studenten aan het sporten moeten krijgen (UAB, 

2021). Centraal binnen de benadering voor de sport staat het transtheoretische model van 

gedragswijziging, een theoretisch kader waarbinnen men streeft naar gedragsverandering (UAB, 2021, 

p. 3). Wat het model precies inhoudt, wordt in de literatuurstudie verder besproken.  

Met de uitbouw van een goede sportieve infrastructuur en de organisatie van heel wat sportieve 

activiteiten en evenementen wilt men ervoor zorgen dat de student een zo actief mogelijke levensstijl 

ontwikkelt. UAB heeft duidelijk bij elke stap van het transtheoretische model vermeld welke initiatieven 

ze nemen om de student aan het bewegen te krijgen. Echter blijkt uit een SWOT-analyse na een recent 

gevoerde studie in opdracht van de UAB het volgende: 

Studenten blijken, eens ze ervan op de hoogte zijn, enthousiast over het ruime aanbod, maar ze 

ontdekken dit meestal eerder toevallig. Ondanks de inspanningen om in de taal en via de 

kanalen van de studenten te communiceren bereikt de boodschap slechts een deel van onze 

studenten. (UAB, 2021, p. 11). 

Hier kan dus van een communicatieprobleem gesproken worden. De afdeling Beweging en Sport van 

de VUB (afgekort BS) heeft via de Wetenschapswinkel dan ook de oproep uitgestuurd naar studenten 

die in het kader van hun opleiding mee kunnen helpen het communicatieprobleem verder in kaart te 

brengen en mogelijke oplossingen te voorzien. Met deze masterproef zal een klein deel van het 
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communicatieprobleem opgehelderd worden en zal zo hopelijk een goede stap gezet zijn in de richting 

van een sterke, toekomstgerichte, communicatie. 

2. Communiceren over gezondheid en beweging 

De student bereiken is niet eenvoudig. Om aan informatie te geraken maakt de VUB-student vooral 

gebruik van de website van de instelling, doet hij/zij het via medestudenten of via vrienden (UAB, 2021, 

p. 17). Flyers, posters en sociale media blijken minder populaire middelen (UAB, 2021, p. 17). Hier kan 

de vraag worden gesteld of in deze media dan net meer, om hun effectiviteit te verhogen, of net 

minder, omdat het weinig sporters opbrengt, geïnvesteerd moet worden. In de literatuur ligt de focus 

vooral op het gebruik van massamedia voor de communicatie rond fysieke activiteit, slechts een klein 

deel heeft oog voor de communicatie vanuit organisaties en instellingen (Bergeron et al., 2019, p. 7).  

Ook nationale overheden zoeken naar communicatiestrategieën om een gezonde levensstijl en fysieke 

activiteit te promoten bij hun burgers. De meest gebruikte mediakanalen zijn beleidsdocumenten vanuit 

de overheid, infographics en bij uitstek massamediacampagnes in kranten, televisie en op het internet 

(Seymour-Budzynski et al., 2020, p. 11-13). Veel promotie maken de landen niet, noch evalueren ze vaak 

of hun communicatiestrategieën werken (Seymour-Budzynski et al., 2020, p. 11). Om de hoeveelheid 

fysieke activiteit, het uiteindelijke doel van de communicatie, op een wetenschappelijke manier te 

benaderen, worden gezondheidsrichtlijnen gehanteerd. Het Vlaams Instituut Gezond Leven doet op 

haar website de aanbeveling om per week 150 minuten matig of 75 minuten intensief te sporten (Vlaams 

Instituut Gezond Leven, 2020, p. 6). Deze aanbevelingen zijn dezelfde als die opgesteld door de World 

Health Organisation (afgekort: WHO), de organisatie van de Verenigde Naties die het welzijns- en 

gezondheidsbeleid stuurt en coördineert (WHO, 2010, p. 26). Zo gebruiken Middelweerd et al. (2015) 

deze richtlijnen voor het profileren van hun groepen respondenten bij hun onderzoek over het inzetten 

van mobiele applicaties voor de promotie van fysieke activiteit bij studenten. Maar dergelijke richtlijnen 

zijn niet steeds gekend bij de bevolking. Het overgrote deel van de Portugese studenten  bijvoorbeeld 

heeft geen weet van de aanbevolen hoeveelheden fysieke activiteit, iets waar de overheid zeker op zou 

moeten inzetten (Martins et al., 2019). De bevolking informeren is één zaak, hen helpen door fysieke 

activiteit te promoten is al een heel andere (Seymour-Budzynski et al., 2020, p. 13).  

Het is duidelijk dat zich een communicatieprobleem stelt bij de promotie van fysieke activiteit en een 

actieve levensstijl. Wat men op nationaal niveau met grote campagnes probeert te bereiken, wilt UAB 

op niveau van de universiteiten behalen, met minder middelen. Een ander groot verschil is dat overheden 

de hele bevolking een actieve levensstijl willen aanmeten, al dan niet opgedeeld in specifieke segmenten 

bij de communicatiestrategie. De universiteit richt zich vooral op de eigen studenten. 
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3. Strategie om gedrag te veranderen 

In de communcatiestrategie van UAB is het duidelijk dat men aan gedragswijziging wil doen. Zoals het 

door de UAB gehanteerde transtheoretische model van gedragswijziging, komen in verschillende studies 

ook andere aan bod. Bergeron et al. (2019, p. 5) vatte heel wat academische research over de 

communicatie over fysieke activiteit samen, waaronder de verschillende theoretische kaders die 

onderzoekers hanteren. In de literatuurstudie wordt hier verder op ingegaan, aangezien een theoretische 

backbone essentieel is voor een effectieve communicatie (Cowan et al., 2013).   

Aangezien deze masterproef het afstudeeronderzoek is binnen de opleiding 

communicatiewetenschappen, spreekt het voor zich dat de gedragsveranderingstheorieën worden 

toegepast op één van de drijvende vragen die binnen deze discipline aan bod komt, namelijk hoe 

mediaboodschappen de ontvanger beïnvloeden en welke invloeden de verschillende mediakanalen 

hebben (Loisen & Joye, 2016). Uiteraard is hier ook een raakvlak met andere disciplines zoals de 

psychologie op te merken.  

4. Communicatie via nieuwe media 

Het palet aan communicatiekanalen is tegenwoordig enorm uitgebreid. Er zijn verschillende manieren 

om een boodschap over te brengen, van traditionele flyers tot virtual reality beurzen (Oltarzhevskyi, 

2019). Communicatiewetenschappers onderzoeken de laatste jaren hoe digitale kanalen hun plaats 

krijgen in de huidige maatschappij, aangezien het gebruik van informatie- en communicatietechnologie 

alomtegenwoordig is (Loisen & Joye, 2016). Uit de literatuur blijkt dat de communicator moet inzetten 

op verschillende kanalen en dus een communicatiemix moet hanteren. Dit omvat zowel printmedia, 

zoals pamfletten, affiches en brochures, als de digitale media die vandaag onmisbaar lijken, zoals sociale 

media, e-mailmarketing en websites. 

Heel wat recente onderzoeken geven echter aan dat mobiele applicaties omtrent gezondheid de 

gebruiker een serieuze duw in de rug kunnen geven (Dute, Bemelmans & Beda, 2016; Gabbiadini, & 

Greitemeyer, 2019; Gowin, Cheney, Gwin, & Franklin Wann, 2015; Middelweert et al., 2015; Walsh, 

Crobett, Hogan, Duggan, & McNamara, 2016). Zeker de laatste jaren stijgt ook het smartphonegebruik 

enorm in Vlaanderen. Volgens de IMEC-Digimeter heeft 98% van de 16 tot en met 24-jarigen Vlamingen 

een smartphone in het bezit (IMEC, 2020, p. 24). Bovendien kan bijna de helft van alle Vlamingen de 

smartphone niet missen, zeker omdat het als universele afstandsbediening kan worden beschouwd 

(IMEC, 2020, p. 21-22). Aangezien de smartphone zo een grote rol speelt in de leefwereld van studenten, 

kan deze mee geïmplementeerd worden in de strategie van BS, door middel van een mobiele  applicatie. 

De huidige generatie studenten wordt niet voor niets de generatie van digital natives genoemd (Bennet, 
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Maton & Kervin, 2008). In wetenschappelijke literatuur over fysieke activiteit is het gebruik van digitale 

media ook  een belangrijk thema (Bergeron, 2019, p. 7).  

In 2020 legde de COVID-19-pandemie de hele wereld stil. Ook de sportsector ontsnapte niet aan grote 

gevolgen (Edelman, Baker, Holden, & Shuman, 2020). De overheidsmaatregelen om de verspreiding van 

het virus tegen te gaan, heeft BS doen overschakelen naar een sport-managing applicatie, de NOVA 

Sport app, waar ook het sociale aspect belangrijk is. Via de app kunnen studenten activiteiten of 

infrastructuur reserveren, maar ook ontdekken met wie ze gemeenschappelijke sportinteresses hebben 

(VUB, 2020).  De vraag die dan gesteld kan worden is of zo’n applicatie mogelijk potentieel heeft om de 

communicatiestrategie van BS te vervolledigen.  

Voorgaand onderzoek besluit dat bij bestaande sportapps, die de gebruiker moeten aanzetten tot 

bewegen, vooral coaching-functies, zelf-evaluaties en goal-setting doorslaggevend zijn voor de 

studenten (Dute et al., 2016; Gabbiadini & Greitemeyer, 2019; Middelweerd et al., 2015). Toch betwijfelen 

auteurs als Dute et al. (2016) of mobiele apps op lange termijn efficiënt blijven. In de literatuurstudie 

nemen we dit verder onder de loep. Alle mogelijke aspecten die door eerder onderzoek werden 

aangehaald, bijvoorbeeld design, functionaliteit, klassementen, sociale media integratie en organisatie 

van activiteiten, worden er in detail opgelijst. 

Uit deze masterproef kunnen ook algemenere aanbevelingen voor de communcatiestrategie van UAB 

vloeien, net als bij eerder onderzoek. Zo blijkt zelfregulatie een belangrijk aspect te zijn in sportapps 

(Middelweert et al., 2015, p. 10), waardoor dit meegenomen kan worden in campagnes. Het ‘zelf’ speelt 

een belangrijke rol waardoor boodschappen die ‘jou’ aanspreken meer effect zullen hebben op de 

ontvanger (Lee & Machert, 2017). Echter is, zoals eerder vermeld, het meeste onderzoek over 

communicatiestrategie sterk gedateerd, waardoor de aanbevelingen, gevormd in hedendaagse context, 

minder steunen op een brede wetenschappelijke basis. 

5. Relevantie van dit onderzoek 

Met deze masterproef tracht ik een deeltje van het grotere communicatieprobleem van BS te 

onderzoeken. Zowel in brede als in specifieke vorm kunnen stappen gezet worden om het 

communicatieplan van de toekomst vorm te geven, en zo uiteindelijk meer studenten aan het sporten 

te krijgen.  Hoewel deze masterproef specifiek over BS en dus de VUB gaat, zou dit verder opengetrokken 

kunnen worden naar andere instellingen voor hoger onderwijs. Zoals Corcoran (2007, p. 129-132) 

opmerkt, spelen onderwijsinstellingen een belangrijke rol in gezondheidscommunicatie. Met de 

resultaten van dit onderzoek kan deze rol efficiënter ingevuld worden. 
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Vanuit communicatiewetenschappelijk perspectief is deze masterproef relevant omdat de rol van een 

mobiele applicatie in gezondheidscommunicatie onderzocht wordt. Door de ontleding van de 

communicatiemix komen we meer te weten over welke content het best op welk kanaal past. Hierbij is 

het niet de bedoeling te hervallen in mediumdeterminisme, waarbij het medium doorslaggevend zou 

zijn voor sociale verandering, en is het bijgevolg steeds de bedoeling een kritische en ruime blik te 

behouden (Loisen & Joye, 2016). 

Weinig wetenschappelijke studies hebben het over de communicatiestrategie door hoger 

onderwijsinstellingen om studenten aan te sporen tot een actieve levensstijl. Over het gebruik van 

gezondheidsapps bestaat al heel wat meer onderzoek. Bovendien is het inzetten op digitale media, en 

daarbij horend smartphone-applicaties, een belangrijke nieuwe trend (Bergeron, 2019, p. 7). Opvallend 

is dat de besproken apps in de studies voornamelijk van private derde partijen zijn, en er nooit een app 

door de instelling zelf wordt voorzien. Deze masterproef combineert zowel  het onderzoek naar 

algemene communicatiestrategie voor promotie van beweging, als specifieker, de implementatie van 

die strategie in een app.  
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Literatuurstudie 

Zoals in de inleiding uit de doeken gedaan werd, zal met de masterproef getracht worden een deel van 

het communicatieprobleem, aangehaald door UAB, te onderzoeken. Een probleem dat zich niet alleen 

daar, maar ook op niveau van nationale overheden bevindt (Seymour-Budzynski et al., 2020). Om dit 

verder te kaderen, werpen we eerst een blik op het wetenschappelijk onderzoek.  

1. Het wijzigen van gedrag door communicatie 

Vertrekkend uit het algemeen aanvaard en wetenschappelijk bewezen idee dat, om gezond te blijven, 

elke mens een minimum aan fysieke activiteit moet hebben, hebben verschillende overheden en 

organisaties richtlijnen opgesteld voor de bevolking. Volgens Seymour-Budzynski et al. (2020) stelde 

ongeveer 39% van de landen in de wereld eigen richtlijnen op (p. 11). Andere landen hanteren de 

aanbevelingen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (Seymour-Budzynski et al., 2020, p. 11). Om er 

enerzijds voor te zorgen dat de bevolking op de hoogte is van de richtlijnen, en anderzijds de bevolking 

te activeren aan deze richtlijnen te voldoen, hanteren ze verschillende communicatiestrategieën. UAB 

tracht, net als die overheden en internationale organisaties, hetzelfde te doen. Het uiteindelijke doel is 

niet alleen een wijziging van het denken, maar vooral een wijziging van gedrag bekomen bij de student 

(UAB, 2021).  

Eén van de drijvende vragen binnen de communicatiewetenschappen is hoe mediaboodschappen de 

ontvanger beïnvloeden en welke rol de verschillende mediakanalen, de traditionele en de nieuwe, hierin 

spelen. Het theoretisch kader hierrond is uitgebreid, aangezien dit overlapt met andere sociale 

wetenschappen, zoals de domeinen van de psychologie en sociologie. Wanneer het specifiek gaat over 

gezondheidscommunicatie komen steeds twee grote groepen theoretische modellen terug: de 

zogenaamde cognitieve theorieën en de stap theorieën (Corcoran, 2007, p. 12). Binnen het studieveld 

rond mobiele gezondheidsapplicaties komen steeds drie grote theorieën terug: de theory of planned 

behaviour, transtheoretische model van gedragswijziging en sociale marketing (Dute et al., 2016, pp. 9-

10). Ook Bergeron et al., (2019, p. 4) merken op dat deze theorieën het vaakst voorkomen. Door volgens 

bepaalde theorieën te werken, zou men nog gerichter kunnen communiceren, al is er nog heel wat 

onderzoek nodig over de rol van theorie bij de efficiëntie van communicatie (Bergeron et al., 2019, p. 8).  

De theory of planned behaviour is een sociaal cognitieve theorie, waarbij bepaalde overtuigingen en 

intenties bepaalde gedragingen zouden kunnen voorspellen (Ajzen, 1991). Het hebben van die 

essentiële intenties wordt bepaald door attitudes tegenover een bepaald gedrag, zoals of het gedrag al 

dan niet wenselijk is, de subjectieve norm, waarbij de vraag luidt of er sociale druk is tegenover het 

gedrag, en de zogenaamde perceived behavioral control, waarbij uit eigen ervaring afweging wordt 
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gemaakt of het gedrag makkelijk uit te voeren is (Ajzen, 1991, p. 188). ‘Intentie’ is dus een essentieel 

sleutelwoord binnen deze sociale en psychologische theorie. Vanuit dit oogpunt veronderstelden 

Gabbiadini en Greitemeier (2019, p. 4) dat wanneer iemand een fitnessapp installeert, de persoon een 

bewuste en positieve attitude toont ten opzichte van een actieve levensstijl. Hiermee gingen ze verder 

aan de slag gingen in hun onderzoek. De controle over het opstellen van persoonlijke doelen draagt zo 

bijvoorbeeld bij tot die perceived behavioral control, waardoor een sportief gedrag positief wordt 

beïnvloed (Gabbiadini & Greitemeyer, 2019, p. 10). Voor een onderzoek naar apps rond gezondheid en 

het halen van fysieke richtlijnen lijkt dit theoretisch kader heel goed toepasbaar, ook al bestaan er weinig 

studies die de theorie in verband brengen met objectief gemeten fysieke activiteit (Plotnikoff et al., 2013, 

p. 251). Toch lijkt de nadruk te liggen op één element dat doorslaggevend zou zijn voor de 

communicatie, namelijk attitude. Dit leidt tot een ietwat reducerende benadering.  

Een ander soort theorie is het transtheoretische model van gedragswijziging, gehanteerd door UAB.  

Het model, oorspronkelijk uitgewerkt door Buckworth en Dishman (1996), geeft de fases weer waarin de 

student zich als sporter kan bevinden. De opeenvolgende fasen zijn de pre-contemplatie, de fase waarbij 

de student onbewust is voor de voordelen van beweging, de contemplatie, waarbij de student beseft 

wat de voordelen zijn maar er toch een sedentaire levensstijl op nahoudt, de voorbereidende fase, 

waarbij het idee er is om te beginnen sporten en actief naar informatie wordt gezocht, de activatie, 

waarbij de student sport maar niet op regelmatige basis, en ten slotte het onderhoud, waarbij aan 

regelmatige sportbeoefening wordt gedaan en de voordelen van de fysieke activiteit duidelijk 

ondervonden worden (Dishman & Buckworth, 1996). Doorheen deze fasen is ook het uiteindelijke doel 

van de student opgenomen. Van denken over gezondheid tot het willen winnen van wedstrijden en het 

zelfs schoppen tot topsport (UAB, 2020). De toevoer van voldoende informatie en dus communicatie is 

essentieel in het voltooien van elke stap. Hoewel het model het hele fenomeen op een overzichtelijke 

manier lijkt weer te weergeven, zijn ook hier enkele bemerkingen bij te plaatsen. Aangezien elke stap als 

categorie aanzien wordt, zou je om het even welke persoon een plaats in het model kunnen toekennen, 

wat kort door de bocht zou kunnen zijn, zeker uit de opvatting van een complex en holistisch 

wereldbeeld. Daarnaast ontbreekt in het model een gestandaardiseerde manier om dit te doen, 

waardoor de grenzen arbitrair zijn. Corcoran (2017, p. 22) merkt dit eveneens op als een van de punten 

van kritiek.  

Adams & White (2005) schreven uitgebreide kritiek op het denken in ‘stage-based interventions’ zoals 

het transtheoretische model. Ook zij zien dat de verandering van het sportieve gedrag van mensen niet 

zomaar in een model samen te vatten is. Een bepaald gedrag, zoals het hebben van een actieve 

levensstijl, hangt af van een complex samenspel van andere gedragingen en factoren die niet in het 

transtheoretische model aan bod komen (Adams & White, 2005, p. 240). Daarnaast vinden ze dat het 
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model het uiteindelijk doel, namelijk het verhogen van activiteit, uit het oog verliest wanneer enkel naar 

het voltooien van de verschillende stappen gekeken wordt (Adams & White, 2005, p. 241). De 

effectiviteit van het model en bijgevolg de daarop gebaseerde communcatiestrategie, kan dus in vraag 

gesteld worden. Deze verzameling kritiek opende in de academische wereld een debat, waarbij 

verschillende claims voor discussie zorgen (Brug et al., 2005).  Over het algemeen kan men stellen dat 

het transtheoretische model van gedragswijziging zorgt voor heel wat controverse omdat het 

wetenschappelijke bewijs van de effectiviteit ervan niet altijd even duidelijk is (Brug et al., 2005, p. 252).  

‘Effectiviteit’ staat in deze masterproef voor de doeltreffendheid, het veranderen van de hoeveelheid 

fysieke activiteit bij de doelgroep, namelijk VUB-studenten. Langetermijneffecten van communicatie die 

op dit model rust blijven uit volgens Brug et al. (2005), hoewel er bewijs bestaat over effecten op korte 

termijn. Hierover volgt verder in deze literatuurstudie meer. Hieruit vertrekkende moet de oefening 

gemaakt worden om ook op lange termijn gunstige effecten van de communicatie te merken.  

2. Het opstellen van een communicatiestrategie 

De gevoerde communicatiestrategie moet dus leiden tot gedragswijziging. Dit vanuit het oogpunt van 

UAB niet om winst te maken door het aanbod en de verkoop van producten en diensten, maar eerder 

het paternalistische idee omdat ze de student enigszins opvoeden door te informeren, sensibiliseren en 

uiteindelijk motiveren en activeren. Corcoran (2007, pp. 129-132) ziet dat universiteiten hier als 

onderwijsinstellingen een belangrijke rol spelen, aangezien heel wat jongvolwassenen er zeker 

enkele jaren een groot deel van hun tijd zullen spenderen. Fernández-Martínez et al. (2020) spreken van 

organisational communication door non-profit organisaties en overheidsinstellingen. Studenten aan het 

sporten krijgen enerzijds, en anderzijds hun toekomstige intenties in diezelfde richting houden, zijn twee 

belangrijke pijlers (Fernández-Martínez et al., 2020, p. 9). 

Wanneer we er één van de eerste communicatiemodellen bij nemen, zien we dat het 

communicatieproces kan worden opgedeeld in vijf grote blokken. Wie, zegt wat, via wel kanaal, aan wie, 

met welk effect? (Lasswell, 1948). Al in die tijd werd nagedacht over de invloed die het mediakanaal kan 

hebben. Mede hierdoor ontstonden heel wat theoretische invalshoeken die het kanaal verder uitspitten, 

en het in verbinding brachten met technologie. De laatste jaren verschuift de focus vooral naar de 

invloed van nieuwe technologieën en digitale media (Loisen & Joye, 2016). Hierdoor rijzen nieuwe 

vragen rond de invloed van de verschillende soorten mediakanalen, waardoor deze ook in het licht van 

deze masterproef relevant zijn.  

2.1 De kanalenmix in de strategie 

Bij het opstellen van een communicatiestrategie met als doel de student beter te bereiken en zo aan het 

bewegen te helpen, moet met alle aspecten van het communicatieproces rekening gehouden worden. 
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Toch spitst deze masterproef verder toe op het belang van verschillende communicatiekanalen, om 

dan verder uit te zoeken of een digitale, mobiele applicatie bestaande gaten kan opvullen. 

Het aanbod aan kanalen in huidige periode is zo uitgebreid dat een exhaustieve lijst maken een heuse, 

zo niet onmogelijke opdracht zou worden. Oltarzhevskyi (2019) stelde een schema op waarin belangrijke 

corporate communcation kanalen te vinden zijn (p. 617). Naast traditionele mediakanalen als televisie, 

radio en print, blijken ook events, zoals beurzen, tentoonstellingen en webinars, en vooral digitale media 

zeer significant in marketingcommunicatie (Oltarzhevskyi, 2019, p. 617). Over de 

gezondheidscommunicatie aangaande fysieke activiteit zijn reeds enkele onderzoeken gevoerd. Al in 

1998 werd bekeken hoe men met massamedia, printmedia en de nieuwe informatietechnologie de 

bevolking kan bereiken (Marcus et al., 1998). Voor sensibiliseringscampagnes over de gevaren van 

alcohol bij zwangere vrouwen in Nieuw-Zeeland werd de communicatiemix uitgebreid met zogenaamde 

two-way communicatie, waarbij geïnteresseerden op hun beurt met gezondheidsprofessionals contact 

op konden nemen (Parackal & Parackal, 2019). De ontvanger van de boodschap over die gevaren zou 

dus rechtstreeks contact op kunnen nemen met professionals die uitgebreidere informatie verschaffen 

over een specifiek topic. De combinatie van klassieke one-way communicatie, zoals radio- en 

televisiespots, met die two-way communicatie via bijvoorbeeld websites, werkt goed om bepaalde 

doelgroepen te targetten in het overbrengen van een boodschap (Parackal & Parackal, 2019, p. 8). 

2.2 Sociale marketing 

Wanneer over massamedia gesproken wordt, gaat men uit van een communicator die op grote schaal 

mensen kan bereiken, zoals overheden. Via massamedia-campagnes, waartoe we televisie, radio, kranten 

en folders maar ook sociale media zullen rekenen,  communiceren overheden over de richtlijnen rond 

fysieke activiteit en sensibiliseren ze de bevolking om aan deze richtlijnen tegemoet te komen (Corcoran, 

2007, p. 74; Seymour-Budzynski et al., 2020, pp. 17-18). Vanuit theoretisch oogpunt kan het principe van 

sociale marketing hierop toegepast worden.  Men probeert als het ware gezondheid te verkopen aan 

het publiek via marketingprincipes, waarbij men onder andere onderzoek doet naar de ‘consumer’, 

waarbij men de competitie tussen een gezonde levensstijl en ongezonde levensstijl illustreert en waarbij 

de vijf P’s worden geïmplementeerd: product, price, place, promotion en positioning  (Corcoran, 2007, 

pp. 87-90).  

Marketing, en bijgevolg ook sociale marketing, heeft in tegenstelling tot de eerder besproken 

gedragswijzigingsmodellen de bedoeling de ontvanger te overtuigen. Het is persuasieve communicatie. 

Kubacki, Lahtinen, Pang en Rundle-Thiele (2017) vermelden dat sociale marketing positieve 

gedragswijzigingen oplevert (p. 77). Hierover is de hoeveelheid literatuur eerder beperkt, behalve enkele 

gedateerde artikels uit de jaren ‘90 (Hastings & Haywood, 1991; Marcus, Owen, Forsyth, Cavill & 
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Fridinger, 1998;  Wilson & Olds, 1991). Toch blijken zo’n campagnes vooral goed om een bewustzijn te 

creëren, meer dan echt gedrag te gaan veranderen (Marcus et al., 1998, p. 369). Wat zeker wel 

meegenomen moet worden, is het principe van gericht communiceren naar bepaalde 

publieksegmenten (Marcus et al., 1998, p. 372). Door aan publieksonderzoek te doen en als het ware 

de cultuur van elke groep ontvangers in kaart te brengen, zou de boodschap beter aankomen (Kubacki 

et al., 2017).  

Men kan zich de vraag stellen of marketing wel een ethisch verantwoorde manier is om aan 

gezondheidscommunicatie te doen, aangezien het vooral tot doel heeft producten en diensten te 

verkopen. Een positieve illustratie zijn de (online) reclamecampagnes en advertenties van grote 

sportmerken als Adidas en Nike, waarin ze hun consumenten aansporen een gezonde levensstijl te 

onderhouden (Terskikh, 2018, p. 65). Ze verkopen niet enkel producten, maar ook de levensstijl die erbij 

hoort. 

2.3 De communicatiekanalen van BS 

Het spreekt voor zich dat een universitaire afdeling als BS zich niet tot de massa richt, maar specifiek tot 

de student. Toch blijft het, uit het inzicht uit de sociale marketing, relevant om boodschappen te brengen 

die dicht bij de studenten staan, via kanalen waar ze het best op te bereiken zijn. Deel 5.4. in het 

beleidsplan van UAB, gaande over communicatie, vertelt dat concreet is nagedacht over de boodschap, 

namelijk de verschillende campagnes en inhouden ervoor, maar minder over de kanalen die worden 

gebruikt (UAB, 2021, pp. 44-49). Volgens de analyse in het beleidsplan zijn de voornaamste 

communicatiekanalen de websites van de instellingen, events, maar vooral mond-aan-mondreclame.  

COMMUNICATIEKANALEN VUB EHB TOTAAL % 

Website instelling 198 131 329 34,31% 

Via medestudenten 129 77 206 21,48% 

Via vrienden 126 51 177 18,46% 

Stuvo on Tour EHB / Kick off en 

sportevenementen VUB 

 

30 

 

77 

 

107 11,16% 

Sociale media 43 38 81 8,45% 

Via familie 12 8 20 2,09% 

Posters 5 7 12 1,25% 

Via docenten 10 2 12 1,25% 

Flyers 1 1 2 0,22% 

Agenda van de instelling 0 1 1 0,10% 

Varia 3 9 12 1,25% 

tabel 1 (UAB, 2021, p. 17) 

In de kanalenmix valt op dat een enorm aandeel gaat naar communicatie die BS zelf niet in de hand 

heeft, namelijk het informeren via peers. Echter zijn de elementen ‘vrienden’ en ‘medestudenten’ niet 
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gedefinieerd. Noch kan uit de tabel afgeleid worden welke informele kanalen het precies inhoudt. 

Betreft dit bijvoorbeeld Whatsapp of face-to-face op campus? En onder welke omstandigheden wordt 

dit soort communicatie opgestart? Aangezien deze informele kanalen zeer relevant blijken, is het een 

pijler waar BS zeker verder  moet inzetten, al is het onduidelijk wat het precies inhoudt. Om die reden is 

het interessant er in deze masterproef verder op in te gaan. Het sociale, informele aspect mag duidelijk 

niet uit het oog verloren worden. 

Hieruit halen we een eerste onderzoeksvraag binnen deze masterproef: “Hoe evalueren studenten de 

huidige communicatiestrategie van BS?”. De nadruk zal er liggen op de kennis van studenten over de 

afgelopen campagnes en de geraadpleegde informatiekanalen. 

 

3. Digitale kanalen 

Een aanbeveling uit 1998 zegt dat in nieuwe informatietechnologie, zoals het wereldwijde web dat toen 

nog in kinderschoenen stond, zeer veel mogelijkheden liggen (Marcus et al., 1998). Uit het onderzoek in 

het beleidsplan van UAB is dan ook terug te vinden dat de website het belangrijkste 

communicatiekanaal is (UAB, 2021, p.17). Het gebruik van digitale media en kanalen blijkt ook haar nut 

te hebben bij lichamelijke opvoeding (Li & Lu, 2020). Niet alleen leren via online platformen, maar ook 

games en wearables, prikkelen de interesse bij jongeren meer dan traditionele lessen lichamelijke 

opvoeding (Li & Lu, 2020, p. 10 466). Corcoran (2007, pp. 96-116) erkent dat de rol die informatie- en 

communicatietechnologieën zullen spelen steeds groter en groter zal worden, maar verklaart ook dat 

nog veel onderzoek nodig is om te bepalen op welke manier de verschillende digitale media bepaalde 

gaten kunnen opvullen. In recente studies, zoals Bergeron et al. (2019, p. 7), raadt men het gebruik van 

digitale communicatiekanalen ten zeerste aan wanneer het gaat om het aansporen van fysieke activiteit.  

Onder digitale kanalen kan een website geplaatst worden, een centrale plek waar heel wat informatie 

terug te vinden is. De motivatie van sporters voor een bepaald sportevenement verhoogt ook aanzienlijk 

wanneer er een website bestaat waar heel wat informatie over het evenement zelf terug te vinden is, 

maar ook bijkomende info zoals parkeermogelijkheden en veiligheidsmaatregelen (Filo et al., 2009). Een 

goed websitedesign is dan ook onontbeerlijk in gezondheidscommunicatie (Corcoran, 2007, pp. 107-

112). 

4. De mobiele applicatie 

De laatste jaren verschuift de focus van wetenschappers van het gebruik van online websites naar 

mobiele applicaties. Zoals in de inleiding aan bod is gekomen, maakt men sinds de COVID-pandemie 

bij BS gebruik van de applicatie Nova. Een applicatie bevat een verzameling functies die motiverend 
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kunnen werken. De toekomstvoorspelling van Marcus et al. (1998, p. 374) legde de nadruk op de 

mogelijkheid tot een soort van persoonlijke begeleiding voor de sporter, door bijvoorbeeld opvolging 

door aangenomen coaches via een webpagina of interactieve televisie- en videoprogramma’s.  Meer 

dan twee decennia later is het al duidelijker waar apps voor kunnen dienen.  

Het onderzoek van Middelweerd et al. (2015) komt geregeld terug in deze literatuurstudie omdat zij in 

2015 door middel van focusgroepen aan Nederlandse studenten vroegen welke impact een app heeft 

op hun fysieke activiteit en welke features daarvoor belangrijk zijn. Aangezien hun onderzoekspopulatie 

socio-cultureel gezien dicht aanleunt bij die van deze masterproef, is het onderzoek een goede rode 

draad. Een belangrijk verschil met het opzet van deze masterproef is dat Middelweerd et al. aan de 

respondenten vroegen een bepaalde app uit te testen in aanloop naar de focusgroep. Ter conclusie 

bleek dat de app vooral persoonlijke en op maat gemaakte feedback moest kunnen geven, rankings 

weergeven en de mogelijkheid om een doel in te stellen (Middelweerd et al., 2015, p. 11). Ze merkten 

weinig noodzaak aan de integratie van sociale media. Waar de Nederlandse onderzoekers echter niet 

verder op ingaan, is waar in de communicatiestrategie van een universiteit zo’n app een plaats zou 

kunnen hebben, iets waar in deze masterproef wel op wordt in gegaan.  

Zoals in de inleiding werd beschreven is de smartphone niet meer weg te denken uit het leven van de 

zogenaamde digital natives (Bennet, Maton & Kervin, 2008; IMEC, 2019). 98% van de Vlamingen tussen 

16 en 25 jaar is in het bezit van een smartphone, die ook wordt gezien als de kroonprins onder de media 

(IMEC, 2019). Aangezien ook studenten tot deze groep gerekend worden, lijkt het volgens het principe 

van sociale marketing duidelijk dat de over te brengen boodschap zeker via dit kanaal moet komen. Om 

de student zo goed mogelijk te bereiken, zou in een communicatiestrategie de meeste aandacht moeten 

gaan naar methoden en kanalen die het meest effectief zijn én het meest gebruikt worden door de 

doelgroep (Fernández-Martínez et al., 2020, p. 10).  

Desondanks het gemak dat een concept als ‘digital natives’ biedt voor wetenschappelijk onderzoek, kan 

het zeker als een binair en beperkt begrip gezien worden. In het onderzoek van onder andere VUB 

professor Ilse Mariën, dat draait rond digitale inclusie zijn profielen van digitale vaardigheden veel 

complexer. Digitale geletterdheid gaat over verschillende soorten vaardigheden, van praktische zaken 

zoals het opzoeken van informatie, tot eigen content creatie (Iordache et al., 2017). Ervan uitgaan dat 

elke student een meester is in digitale media en de communicatie enkel gaan inzetten op die digitale 

kanalen, en meer specifiek applicaties, zou bijgevolg kort door de bocht zijn. Dit contrast in 

communicatiewetenschappelijk onderzoek neem ik mee in deze masterproef. Een mobiele applicatie 

zou, zoals verder beschreven, zeker een hulpmiddel zijn om studenten te bereiken en hen aan het 

sporten te krijgen, maar toch mag er niet van uitgegaan worden dat dit een wondermiddel zal zijn.  
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De tweede onderzoeksvraag stelt zich: “Hoe past een mobiele applicatie binnen de communicatiemix van 

BS?”. We zien dat apps bepaalde gaten kunnen opvullen en misschien wel een centrale plaats voor 

informatie zouden kunnen zijn.  Specifiek kijkend naar apps die fysieke activiteit stimuleren, zien we in 

de literatuur drie grote functies die ze vervullen: de zelf-monitoring, de praktische informatie en het 

sociale aspect. 

4.1 Een mobiele, coachende applicatie 

Dute et al. (2016) vergeleken heel wat apps die een gezonde levensstijl voor jongeren zouden promoten 

met elkaar. De belangrijkste pijlers blijken fysieke activiteit en voeding te zijn (Dute et al., 2016, p. 11). 

Hiervoor gebruiken de meeste apps technieken als zelf-monitoring en het geven van feedback na 

bijvoorbeeld een sportieve activiteit, kortom om aan zelfevaluatie te doen (Dute et al., 2016, p. 11). Een 

app zou dus alvast als een tool dienen waarbij de gebruiker zichzelf monitort. Het creëert mee een 

zelfbewustzijn waardoor de gebruiker op zoek gaat naar doelen, goals, die in een bepaalde periode in 

vervulling moeten gaan (Gabbiadini & Greitemeyer, 2019, p. 4). Om deze functie te vervullen, kan de 

app onder andere registeren hoeveel van zijn of haar tijd de gebruiker op een actieve manier doorbrengt. 

Zo kunnen, al dan niet in combinatie met zogenaamde wearables, het aantal gezette stappen, afgelegde 

kilometers en de evolutie van de hartslagfrequentie geregistreerd worden. Deze zogenaamde 

pedometers zorgen ervoor dat jongeren op korte termijn meer aan beweging doen en dit ook goed 

onthalen (Walsh et al., 2016n p. 6).  Een app herinnert gebruikers aan de te behalen targets via 

verschillende soorten meldingen, waardoor ze aangemoedigd worden (Gowin et al., 2015, p. 227). Naast 

zelf-monitoring zal de app dus ook een soort van feedback geven.  

Toch zijn er kanttekeningen te maken bij zo’n monitor functie, zowel langs positieve als negatieve kant. 

In een onderzoek naar zogenaamde surveillance door wearables bij jongeren werd de registratie van 

stappen en verbrande calorieën en de mogelijkheid tot het vergelijken met anderen geprezen, maar 

bleek dat het positieve effect slechts van korte duur is (Goodyear et al., 2019, p. 11). Bovendien leek de 

feedback van de app ongenuanceerd uit te draaien op een verhaal van goed of slecht bezig, en bleken 

bovendien de geregistreerde activiteiten niet zo accuraat (Goodyear et al., 2019, p. 11). Negatieve 

gevoelens van schuld, schaamte en stress komen vaker terug wanneer gebruikers het over hun ervaring 

hebben (Gowin et al., 2015, p. 227; Middelweerd et al., 2015, p. 6). Ergernis komt op wanneer de app 

irrelevante meldingen weergeeft, maar ook teleurstelling en zelfs demotivatie treden op wanneer de 

gebruiker niet aan de gestelde doelen geraakt en hiervoor een berispende melding krijgt (Dennison et 

al., 2013, pp. 8-9). 

Middelweerd et al., (2015, p. 6) plaatsen in het schema met te bespreken thema’s voor hun  

focusgroepen, de monitorfunctie onder de coaching aspecten, en vooral om als motivator te dienen, 
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ook al blijkt deze rol niet altijd te slagen. Daarnaast mag de theoretische backbone zeker niet uit het 

oog verloren worden. Studenten motiveren om te sporten is één van de hoofdaspecten in dit verhaal, 

maar door de coaching-functie hier als heilige graal aan te koppelen, ontstaat er geen genuanceerd 

beeld. Gabbiadini en Greitemeyer (2019, p. 11) besluiten dan ook dat er nog heel wat onderzoek nodig 

is naar de psychologische aspecten van een app en de steeds verder ontwikkelde wearables. 

Desalniettemin zorgt monitoring er wel voor dat de gebruiker het lichaam en de sportieve activiteit leert 

begrijpen, net zoals fysieke doelstellingen (Goodyear et al., 2019, p. 12; Seymour-Budzynski et al., 2020). 

Wanneer de gebruiker eenmaal verstaat wat de fysieke richtlijnen inhouden en hoe daaraan te voldoen, 

zet hij of zij zo een eerste stap in de goede richting. Vanuit de missie en visie van UAB kan zo’n monitor 

functie op dat vlak wellicht een verschil maken (UAB, 2021).  

4.2 Praktische informatie via de applicatie 

De geïntegreerde coaching functie is vooral terug te vinden bij fitnessapps. Het doel daar is om 

rechtstreeks impact te hebben op de gebruiker door sportactiviteiten te monitoren, en dus directe 

gedragsverandering te verkrijgen. Mede daarom zijn het vooral sociaal cognitieve theorieën die bij 

zulke apps gehanteerd worden. Zoals eerder vermeld staan in deze theorieën de intenties van de 

gebruiker zelf centraal. Binnen de trappentheorie zoals het transtheoretisch model, zou voor elke fase 

een andere module in de app moeten dienen (Gowin et al., 2015, p. 229). 

BS zoekt echter naar een ruimer communicatiemiddel via hetwelk ze informatie rond events en 

initiatieven als sportmix, maar ook praktische zaken als kalenders, reservaties en inschrijvingen kunnen 

delen. Middelweerd et al. (2015, pp. 6 - 7) definieert deze zaken als de technische aspecten. Via een 

overzichtelijk design die de look en feel van de universiteit en de campus heeft, moet de gebruiker snel 

aan informatie geraken (Miller et al., 2015, p. 212). Een kalender die school- en sportactiviteiten bijhoudt, 

maar ook de gestelde individuele doelen, behoort eveneens tot de technische zaken (Middelweerd et 

al., 2015, p. 6). In China bestaat reeds een dergelijk initiatief waarbij het platform naast kennisopbouw 

over sport en een kalender met extracurriculaire sportactiviteiten, ook een monitor functie heeft, waarbij 

de student voornamelijk op loopparcours op campus sport (Liu & Liu, 2021, pp. 225-227).  

In China was ook op nationale schaal de vraag groot naar een verzameling van alle mogelijke informatie 

over sport in één overzichtelijke app, als het ware een nieuw platform voor zoveel mogelijk studenten 

(Shi Fang, 2020). Alle features zijn dan ook enorm breed, van online reservatiesystemen en een hele 

audio- en videobibliotheek aan sportinstructies tot informatie over competitie en events en zelftests 

over gezondheid (Shi Fang, 2020, p. 9). Hoewel dat platform zich op nationaal niveau bevindt, kan het 

idee meegenomen worden naar een app van BS. Alle praktische informatie op één plek, die bovendien 

toegankelijk is, maakt het de gebruiker alvast makkelijker om aan sport te doen.  
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4.3 Het sociale aspect van de sport verweven in de app 

Als vrijetijdsactiviteit vervult sport ook een sociale functie. Het behoort tot de visie en missie van UAB 

om studenten bij elkaar te brengen door middel van sportieve activiteiten (UAB, 2021). Specifiek spreekt 

de communicatie van BS de hele VUB-community aan, zoals VUB-studenten en -personeel. Een app kan 

helpen die sociale en verbindende rol verder tot stand te laten komen. Zo willen Anwar et al. (2020, p. 

8) met de ontwikkeling van een specifieke badminton-app liefhebbers bij elkaar brengen en coaching 

toegankelijk maken. Vanuit de rol van een academische instelling die eerder al besproken werd, kan de 

applicatie het mogelijk maken een connectie te vormen tussen sporters en onderzoekers uit richtingen 

als lichamelijke opvoeding, bewegingswetenschappen en kinesitherapie.  

Ook onderlinge competitie behoort tot het sociale aspect (Middelweerd et al., 2015, p. 8). Zo kan een 

ranking tussen vrienden motiverend werken en kunnen vrienden dezelfde fysieke doelen nastreven, al 

moet ook hier met negatieve gevoelens, zoals druk en een laag zelfbeeld, rekening gehouden worden 

(Middelweerd et al., 2015, p. 10). De implementatie van sociale media lijkt in dat geval niet altijd een 

goed idee te zijn, zeker wanneer gebruikers ook verklaren niet aan ‘oversharing’ te willen doen en op 

hun privacy te willen letten (Gowin et al., 2015, p. 228). Negatieve gevoelens kunnen zo net leiden tot 

demotivatie, waardoor de gebruiker net niet meer zal sporten. Het theoretisch kader rond 

gedragswijziging bevat verder weinig informatie over de invloed van peers en zet vooral het individu 

centraal zoals Gabbiadini en Greitemeyer (2019, p. 10) benadrukken.  

Om dat sociale aspect verder te stimuleren, dient de gebruiker data te delen, zoals lievelingssporten van 

de gebruiker en het spelniveau, maar evenzeer de uren waarop de gebruiker gaat sporten en in wiens 

gezelschap de activiteit doorgaat. Wanneer (big) data gedeeld wordt, opent zich de kwestie rond  

privacy en gegevensbescherming. Iets waar toch de helft van de Vlaamse jongeren zich zorgen over 

maakt (IMEC, 2019, p. 96). De gebruiker moet een goede controle hebben over de data die hij of zij 

beschikbaar maakt en weten welke risico’s het delen inhoudt (Dennison et al., 2013, p. 9). Zeker ook bij 

fysieke activiteit registrerende wearables is het idee van meekijkende blikken zeer relevant, zeker 

wanneer een wetenschappelijk artikel in de titel het woord ‘surveillance’ plaatst (Goodyear et al., 2019). 

Samenvattend kan gesteld worden dat een app dus heel wat verschillende functies kan vervullen. De 

derde onderzoeksvraag luidt dan ook: “Wat zijn de voorkeuren aan de zijde van de consument (student) 

voor een mobiele applicatie van BS?”. 

5. Evaluatie en effectiviteit 

Doorheen de verkenning van de literatuur wordt duidelijk dat het grootste probleem ligt bij de 

doeltreffendheid van de communicatie. Het uiteindelijke doel is gedragsverandering bij de VUB-student: 
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de student zal een actieve levensstijl aannemen door de inspanningen van de afdeling Beweging & 

Sport. In de studies naar algemene communicatiestrategieën is weinig te lezen of bewezen over de 

effectiviteit en efficiëntie van de verschillende communicatiekanalen. Hoewel er goede argumenten 

bestaan om een mobiele applicatie te integreren in de strategie, halen verschillende auteurs aan dat er 

heel weinig kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek gedaan werd over de doeltreffendheid van 

applicaties, zeker ook op lange termijn (Dennison et al., 2013, p. 8; Dute et al., 2016, p. 12; Fernández-

Martínez et al., 2020, p. 10; Marcus et al., 1998, p. 374; Middelweerd et al., 2015, p. 10). Gedurende enkele 

weken worden de apps regelmatig gebruikt en zorgen ze ervoor dat de gebruiker meer beweegt. Zo 

vonden Walsh et al. (2016) dat het gebruik van stappentellers ervoor zorgt dat het aantal gezette stappen 

relatief snel omhoog gaat. Echter wordt niets over het effect op lange termijn vermeld. Hier tasten 

onderzoekers bijgevolg nog steeds in het duister. 

Om die reden is het moeilijk in te schatten of een VUB-Sport app de gaten in de huidige 

communicatiestrategie van UAB kan invullen. Bovendien speelt het gehanteerde theoretische model 

ook een rol, zoals ook al eerder aan bod kwam (Dute et al., 2016, p. 2). Over het algemeen is het moeilijk 

in te schatten of communicatie rond gezondheidspromotie haar doel, namelijk sensibilisering en 

gedragswijziging, bereikt. Corcoran (2007, pp. 159-177) wijdt dan ook een heel hoofdstuk aan dit 

probleem in haar boek over gezondheidscommunicatie en besluit dat in de vroegste ontwikkelingen van 

een communicatiestrategie evaluatie al een deel van het proces moet zijn en dit steeds op vlak van 

financiën, beleid, kwaliteit en evidence-based werk.  

De evaluatie van een app kan aan de hand van heel wat opgehaalde data. Zo kan op een kwantitatieve 

manier gekeken worden of bepaalde campagnes wel degelijk een effect hebben op het aantal 

verkochte knipkaarten (UAB, 2021). Hier komt alweer het principe van sociale marketing terug: het leren 

kennen van de doelgroep en zo goed mogelijk op die noden inspelen, om zo steeds de eigen werking 

en efficiëntie te verbeteren.   

Een vraag die gesteld kan worden is of bestaande derde apps de functie van een mogelijke VUB Sport-

app niet kunnen invullen, zeker wanneer er een monitor functie aan te pas zou komen. De ontwikkeling 

en het onderhoud van dergelijke applicaties zijn kostelijk genoeg en bovendien bestaat er al een heel 

gamma aan apps die dit kunnen aanbieden (Miller et al., 2015, p. 213). Binnen het brede gamma is het 

natuurlijk ook zoeken naar de platformen die alle gewenste voorzieningen hebben en bovendien 

efficiënt zijn. Het ontbreken van gedragstheoretische fundamenten bij bestaande applicaties doen 

vragen rijzen over hoe ontwikkelaars ervoor zorgen dat er effectief een verandering van gedrag teweeg 

wordt gebracht (Cowan et al., 2013, p. 5). 
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5.1 Gedragsverandering verkregen door de app 

In deel 4 van deze literatuurstudie werd reeds besproken welke functies sportapps over het algemeen 

invullen. Daaruit kon besloten worden dat men verder dan alleen een louter informerende functie kan 

gaan, maar dat die extra functies soms ook nadelig zijn en daarnaast geen gedragsverandering op lange 

termijn teweegbrengen. Ontwikkelaars moeten in het proces keuzes maken over hoe de app tot stand 

komt, welke functies het zal bevatten en hoe het best wordt gebruikt. Om gedragsverandering te 

bereiken moeten ze op zoek gaan naar wat de gebruiker motiveert om te sporten, waarna ze deze in de 

applicatie kunnen implementeren. En hierbij komen we tot de hoofdvraag van deze masterproef: “Hoe 

kan een VUB Sport-app fysieke activiteit en een actieve levensstijl bij VUB-studenten stimuleren?”. Een 

vraag waarvan we door de literatuur kunnen besluiten dat hier nog geen sluitend antwoord op 

geformuleerd kan worden, maar wel denkpistes uit kunnen ontstaan.  
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Methodologisch onderzoeksopzet 

1. Inleiding 

Het onderzoek dat aan bod komt in de literatuurstudie focust zich op jonge mensen en vaak specifiek,  

net als deze masterproef, op studenten. Zij vormen de primaire doelgroep van de communicatie van 

UAB en specifiek BS. Het doel van BS is studenten te sensibiliseren, stimuleren en helpen een betere 

levenskwaliteit te bereiken en behouden via bewegen en sporten, en anderzijds dit op de campus te 

doen, met alle beschikbare infrastructuur (UAB, 2021, p. 11). Om die reden werd als respondenten voor 

dit onderzoek dan ook gezocht naar huidige VUB-studenten. Met huidig wordt bedoeld dat ze in het 

academiejaar 2020-2021 ingeschreven zijn op de universiteit. Het academiejaar liep door de COVID-19 

pandemie heel anders, waardoor generatiestudenten ten eerste weinig tijd op de campus hebben 

doorgebracht en zo niet als andere studenten met de communicatiekanalen van BS in contact zijn 

gekomen. Ten tweede verkeerde de sportwereld sinds het begin van het academiejaar op ‘code rood’, 

waardoor heel wat sportactiviteiten niet werden toegestaan. Ten derde zorgt deze gezondheidscrisis en 

de daarvoor getroffen maatregelen er ook voor dat de dataverzameling van deze masterproef op een 

digitale manier diende te verlopen. Dit bracht een aanpassing met zich mee van het oorspronkelijke 

onderzoeksopzet. 

De in de literatuurstudie opgestelde onderzoeksvragen zijn de volgende: 

deelvraag 1 Hoe evalueren studenten de huidige communicatiestrategie van BS?  

 deelvraag 2 Hoe past een mobiele applicatie binnen de communicatiemix van BS?  

 deelvraag 3 Wat zijn de voorkeuren aan de zijde van de consument voor zo’n app? 

hoofdvraag Hoe kan een VUB Sport-app fysieke activiteit en een actieve levensstijl bij VUB-   

   studenten stimuleren? 

Om een antwoord de formuleren op deze vragen hanteer ik een kwalitatief onderzoeksdesign. Als initiële 

dataverzamelingsmethode zouden focusgroepen zijn doorgegaan, die door de COVID-restricties 

uitsluitend via online meetings zouden plaatsvinden. Na een ontoereikende dataset werd geopteerd 

voor het uitvoeren van kwalitatieve interviews en een heuristische analyse van de NOVA Sport app, naast 

een focusgroep. 

2. Kwalitatief onderzoek 

Het voorgaande onderzoek dat aantoont dat BS, en breder UAB, kampt met een communicatieprobleem 

was kwantitatief van aard (zie UAB, 2021, p. 17). Via een gestructureerde vragenlijst kan van een grote 

groep respondenten numerieke gegevens verzameld worden. Zoals in de literatuurstudie opgemerkt, is 
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hierdoor weinig diepgang in de resultaten van het onderzoek, waardoor in principe het probleem en de 

mogelijke oplossingen ervoor niet helemaal duidelijk is (UAB, 2021, p. 17). Het cijfermateriaal toont dat 

er een probleem is, maar blijft aan de oppervlakte. Voor deze masterproef is diepgang in de 

onderzoeksdata belangrijk en lijkt bijgevolg een kwalitatieve methodologie de meest relevante. Zo 

worden achterliggende redenen duidelijk en kan de onderzoeker dieper gaan bij het bevragen van de 

respondenten en er beter op inspelen.  

Dit is echter één argument. Over het onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve 

sociaalwetenschappelijke onderzoeksstrategie zijn al heel wat handboeken geschreven. Bryman (2012, 

p. 36) legt bij een introductie over kwalitatief onderzoek de nadruk op het inductieve karakter waarbij 

het betekenisgeving van het individu aan de sociale realiteit centraal staat. In de kwantitatieve 

onderzoekstraditie zal men een reeds bestaande theorie testen en dus aan deductie doen, in 

tegenstelling tot kwalitatief onderzoek waar men vertrekt vanuit de data en zo tot een theorie komt 

(Bryman, 2012, p. 36).  Het onderscheid is echter uitgebreider dan dat. Zo contrasteert de auteur ook de 

afstand van de onderzoeker tot de onderzoeksobjecten, dat bij kwalitatief eerder dichtbij is, aangezien 

de onderzoeker het perspectief van de respondent goed moet begrijpen en de hoeveelheid structuur, 

waardoor duidelijk is dat kwalitatief onderzoek veelal minder gestructureerd is aangezien de 

betekenisgeving uit de respondenten zelf komt (Bryman, 2012, pp. 407-408).  

Datarijke informatie verkrijgen is dus voor dit verkennende onderzoek in deze masterproef essentieel. 

Hierdoor komen achterliggende redenen, motivaties en ideeën van de respondenten naar buiten en kan 

dit in juiste context bekeken worden. Deze vorm van onderzoek geeft de mogelijkheid dat respondenten 

dieper op hun ideeën kunnen ingaan en hun antwoord kunnen motiveren (Kang et al., 2015, p. 276). Om 

de betrouwbaarheid van dit soort onderzoek te garanderen dient de hele procedure nauwgezet gevolgd 

te worden (Mortelmans, 2018, p. 26). Over kwalitatief onderzoek zijn er zo verschillende kritieken uit 

wetenschappelijke hoek, daar er een grote mate van subjectiviteit zou zijn door onderzoeker en 

respondent, de data soft is omdat het geen cijfermateriaal bevat en door kleine steekproeven beperkte 

generaliseerbaarheid zou zijn (Mortelmans, 2018, pp. 26-27). Om transparantie te bieden in mijn 

onderzoeksmethode tracht ik alle stappen te beschrijven en alle tegengekomen problemen te kaderen. 

Deze continue reflectie blijft een belangrijk deel van wetenschappelijk onderzoek. 

 

 3. Dataverzamelingsmethoden 

Voor deze masterproef werd op drie manieren data verzameld. Via een focusgroep, interviews en een 

heuristische analyse van NOVA Sport, waarbij de app tegenover de elementen aan bod gekomen in de 

literatuurstudie wordt gehouden. De voertaal van de focusgroep en de interviews was Nederlands. Dit 
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brengt met zich mee dat internationale studenten die bijvoorbeeld naar België verhuizen voor hun 

studies, wegvallen uit de groep respondenten. Zo ontbreekt wellicht een interessante blik op de 

mogelijkheden van BS en hun communicatie naar Engels sprekenden toe. Echter zou het verzamelen van 

Engelse data de procedure moeilijker en omslachtiger gemaakt hebben. In toekomstig onderzoek kan 

ook hun blik meegenomen worden. 

3.1 Focusgroepen 

Focusgroepen lenen zich er volgens Stewart & Shamdasani (1990) zeer goed toe om creatieve concepten 

en ideeën te stimuleren en inzichten te ontwikkelen over producten, zoals in dit geval een applicatie. 

Het hoofddoel is een verkenning van attitudes, opinies, voorkeuren en eventuele ervaringen over de 

communicatie van BS en in het specifiek over een mogelijke VUB Sport-app, vanuit het doelpubliek zelf. 

Liefst met rijke beschrijvingen vanuit de belevingswereld van de VUB-student zelf. Door interpersoonlijke 

dynamiek kunnen respondenten met elkaar in dialoog gaan en samen redeneren over de aangegeven 

topics (Bryman, 2012, pp. 501-503). Dat is meteen ook het grote verschil met kwalitatieve interviews. In 

focusgroepen is er ook betekenisgeving vanuit de groepsdynamiek, het debat en veranderende 

meningen (Mortelmans, 2018, p. 342). Natuurlijk moet hier oplettend mee omgegaan worden, aangezien 

sommige deelnemers zich graag op de voorgrond zetten en hun meningen opdringen aan de andere, 

terwijl andere deelnemers op de achtergrond niet snel hun mening zullen verkondigen (Sim, 1998, p. 

348).  Hiervoor benadrukt Mortelmans (2018, pp. 344-347) de rol van de moderator. Met een heel 

gamma aan vaardigheden, zoals luisteren en analyseren, maar ook een warme en empathische 

uitstraling moet deze het gesprek in goede banen leiden, zonder de eigen stempel op de focusgroep te 

drukken (Sim, 1998, p. 347). In de eerder aan bod gekomen studies over gezondheidscommunicatie naar 

studenten blijken focusgroepen een populaire onderzoeksmethode te zijn. 

ONDERZOEK INHOUD METHODE 

Miller et al., 2015 behoefte onderzoeken in 

universitaire app om info te geven 

over gezondheid aan studenten 

1e  : gestructureerde survey met 

gesloten vragen voor 219 

studenten om de app te maken 

2e : 1 focusgroep met 9 studenten 

die terwijl piloot-app testen 

Middelweerd et al., 

2015 

evaluatie van de app ‘Nexercise’, 

zoals de rol, 

gebruiksvriendelijkheid, … 

5 focusgroepen waarvan 3 

groepen de richtlijnen voor fysieke 

beweging wel en 2 niet halen.  

Dennison et al., 2013 verkenning van de perspectieven 

op gedragswijzigende 

gezondheidsapps 

4 focusgroepen met in totaal 19 

studenten en stafleden 

Goodyear et al., 2019 evaluatie van het gebruik van een 

Fitbit en het verband met 

surveillance 

8 focusgroepen met 4-6 

deelnemers per groep 

tabel 2: vergelijking van methodologie toegepast in voorgaande studies 
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In tijden van COVID-19 is het praktisch moeilijk focusgroepen te organiseren. Om die reden gingen deze 

online door via conference call. De overschakeling naar online focusgroepen brengt zowel voor- als 

nadelen met zich mee. Participanten voelen zich bijvoorbeeld comfortabel, aangezien ze hun omgeving 

zelf kiezen, het is relatief makkelijk om deel te nemen en deelnemers kunnen de aandacht opeisen door 

een digitaal hand omhoog te steken (Dodds & Hess, 2020, p. 7). Daarentegen is het moeilijker als 

moderator om uit lichaamstaal informatie te halen, kunnen er technische problemen optreden en 

aarzeling ontstaan omtrent privacy (Dodds & Hess, 2020, p. 7). Een goede voorbereiding en duidelijke 

afspraken zijn dus zeker nodig.  

3.1.1 Het organiseren van focusgroepen 

Sim (1998, p. 348) haalt aan dat homogene focusgroepen ervoor zorgen dat de respondenten 

vertrouwen krijgen en sneller hun mening geven. Dit kan door de respondenten volgens een 

gemeenschappelijk kenmerk bij elkaar te zetten. Over de groepen heen zorgt heterogeniteit ervoor dat 

verschillen tussen de groepen duidelijk zijn, met het oog op het beantwoorden van de onderzoeksvraag 

(Mortelmans, 2018, pp. 170-171). In het proces naar het vormen van deze groepen werd gestart met het 

plaatsen van respondenten in het transtheoretische model van gedragsverandering. Zoals in de 

literatuurstudie aangehaald, is het echter praktisch moeilijk de deelnemers zo in hokjes te verdelen. De 

andere mogelijkheid is om met een matrix met vier kwadranten te werken. Hier zijn de twee grote 

concepten ‘actieve levensstijl’ en ‘digitale geletterdheid’.  

Actieve levensstijl is gebaseerd op de richtlijnen van WHO, waarmee achterhaald wordt of de 

respondent al dan niet voldoende beweegt door de vergelijking met de richtlijnen te maken.   

Digitale geletterdheid is gebaseerd op de resultaten van de Digimeter (IMEC, 2019). Tegenover 

de cijfers die het gebruik van smartphones en laptops aantonen bij de 18-25 jarigen, kan van de 

respondent bepaald worden of deze hier ook mee bezig is.  

De vorming van de focusgroepen zou op deze manier moeten gebeuren. Door de kenmerken is de 

homogeniteit binnen de groepen in orde, net als de heterogeniteit over de groepen  

 ACTIEVE LEVENSSTIJL GEEN ACTIEVE LEVENSSTIJL 

DIGITAAL GELETTERD focusgroep van 6-8 deelnemers focusgroep van 6-8 deelnemers 

NIET DIGITAAL 
GELETTERD 

focusgroep van 6-8 deelnemers focusgroep van 6-8 deelnemers 

tabel 3: kwadranten van de focusgroepen 

In deze focusgroepen wordt geopteerd voor een grootte van zes tot acht deelnemers, wat de 

standaard grootte is volgens Mortelmans (2018, p. 172). Kleinere groepen zijn eerder geschikt om 
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gevoelige thema’s aan te kaarten, grotere groepen voor thema’s waar de deelnemers in eerste instantie 

niet veel over kunnen vertellen (Mortelmans, 2018, pp. 173-174). In principe is het doel om met een 

voldoende aantal focusgroepen theoretische saturatie te bereiken (Sim, 1998, p. 349). Voor het aantal 

uit te voeren groepen in deze masterproef zou voor één per kwadrant werden gekozen.  

Aan de hand van een online vragenlijst op Qualtrics, die ook dienst doet als drop-off (zie bijlage 1), zou 

elke respondent in een kwadrant ingedeeld kunnen worden. Aan het begin van de vragenlijst, waarvan 

het invullen zo’n zeven minuten duurt, was uitleg te lezen over het onderzoek, zoals de doelen, de 

praktische gang van zaken en een privacyverklaring. Daarna volgde, naast demografische gegevens, 

gerichte vragen om te polsen naar de communicatie van VUB Sport en vragen om de respondent in een 

kwadrant te kunnen plaatsen. De vragen over de communicatie bereidt de moderator voor op de 

mogelijke thema’s die aan bod zouden komen tijdens het gesprek, zoals het bezit van een 

sportknipkaart, wearable en of de respondent al dan niet op kot zit. De lijst sluit af met de vraag naar 

contactgegevens en het doorgeven van beschikbare datums om de focusgroep te organiseren. Na het 

sturen van een bevestiging naar de deelnemers met uur van afspraak en link naar de online meeting, 

wordt aan de deelnemers gevraagd om de geïnformeerde toestemming in te vullen en terug door te 

sturen (zie bijlage 4). Hierdoor zijn de deelnemers op de hoogte van hun rechten. 

3.1.2 Topiclijst en triggers 

De topiclijst (zie bijlage 2) volgt de structuur van de literatuurstudie. Het eerste explorerende deel, polst 

naar de kennis van de respondenten over de huidige communicatiekanalen van BS. Daarnaast evalueren 

we de communicatie en zullen we door middel van een brainstorm trachten nieuwe ideeën te 

formuleren. Dit gebeurt aan de hand van een digitale presentatie (zie bijlage 3) met verschillende 

triggers, meer bepaald foto’s van sportieve activiteiten zoals de Sporttroffee, flyers van campagnes, 

symbolen zoals de VUB Fox en screenshots van het Instagramverhaal.  

Het volgende deel betreft de digitale geletterdheid van de respondenten, waaronder 

smartphonegebruik om daarna verder te koppelen naar applicaties die beweging stimuleren, waarbij 

Strava kort besproken wordt als ook de Gentse applicatie Trenara, waar de gebruiker volgens schema’s 

loopt en er specialere meldingen over ontvangt. Als derde en laatste deel komen we bij de NOVA Sport 

applicatie zoals deze in de maand april 2021 gebruikt werd door BS. Gebruikmakend van screenshots 

overlopen we alle vensters die in de app te zien zijn. Op die manier krijgen respondenten die NOVA nog 

niet gebruikt zouden hebben een korte introductie ertoe. Hierna volgt een evaluatie van de huidige 

features en de verkenning naar nieuwe features die een actieve levensstijl zouden kunnen promoten.  

Ook de praktische kant van het onderzoek maakt deel uit van de focusgroep. In het introductiepraatje, 

zoals Mortelmans (2018, p. 360) het noemt, wordt de geïnformeerde toestemming nog eens overlopen, 
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als ook duidelijke afspraken gemaakt omtrent het laten uitspreken van alle deelnemers en het 

benadrukken dat ze vrij moeten antwoorden. Hun mening staat centraal. De moderator, zijnde ikzelf, 

stelt zich kort voor en herhaalt nog eens over wat het onderzoek net gaat. Daarna gaan we de virtuele 

cirkel rond zodat iedereen zich even kort voorstelt. Op het einde wordt een algemene conclusie gevormd 

over de hoofdonderzoeksvraag, waarna de deelnemers nogmaals bedankt worden en de kans krijgen 

eventueel nog iets toe te voegen. 

Om het onderzoek aantrekkelijker te maken, werd in samenwerking met BS een incentive voorgesteld. 

De respondenten mogen per groep ook kiezen wat ze het aantrekkelijkste vinden binnen het aanbod, 

bijvoorbeeld de verloting van sportknipkaarten of enkele uren huur van de tennisvelden. Na afloop van 

alle gesprekken is de incentive verloot door alle namen door een online random-generator te halen.  

3.1.3 Rekrutering van respondenten 

Het rekruteren van deelnemers zou een enorme uitdaging worden. Inschrijven kon via een Qualtrics-

vragenlijst, wat tegelijk ook dienst doet als drop-off (bijlage 1). Hierover is meer te lezen op pagina 22. 

De verspreiding van de lijst gebeurde enkel online. Door de COVID-maatregelen kunnen geen flyers op 

campus verspreid worden, aangezien les op campus niet is toegestaan. Hierdoor zouden we 

logischerwijs wel de ‘niet digitaal geletterde’ groep mislopen, aangezien zij online weinig zouden zijn. 

Op de Facebookpagina van VUB Sport werd een aantrekkelijke affiche geplaatst met de link naar de 

vragenlijst. Deze oproep lokte echter niet veel reactie uit. Enkele weken later volgde er een repost. In 

mijn persoonlijke kringen werd de lijst ook gedeeld. Daarnaast kreeg ik toegang tot studentengroepen 

van Rechten, de Wetenschappelijke en de Geneeskundige Kring. Deze laatste is interessant om ook van 

campus Jette studenten te bereiken. Echter was het opvallend dat dergelijke posts in groepen weinig 

interactie uitlokken.  

Het ledenbestand van BS, goed voor ongeveer 4600 e-mailadressen, gaf de mogelijkheid nog meer 

mensen te bereiken. Echter laat de mailserver van VUB het niet toe om bulkmails te versturen. Marcom, 

de marketingdienst van de universiteit, liet weten geen oproepen van individuele studenten te 

communiceren. Via de tool Mailchimp kon ik toch 2000 mails versturen, al duurde het even voor alles in 

orde was. Echter heeft deze methode het nadeel dat er een enorm hoge bouncerate is. Mijn persoonlijk 

account op deze marketingtool werd dan ook op een bepaalde manier geblokkeerd omdat ze zo 

‘spammers’ willen tegengaan. Bij een nieuwe poging om de volgende 2000 mails te sturen, heb ik een 

nieuw account aangemaakt. Echter weigerde Mailchimp om een nieuwe campagne te versturen 

aangezien deze niet in lijn zou zijn met hun gebruiksvoorwaarden. 
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Het zoeken naar respondenten liep dus eerder stroef. In Qualtrics is het duidelijk dat enkele mensen wel 

startten aan de vragenlijst, maar zodra ze zagen dat er naar contactgegevens gevraagd werd, de lijst niet 

afwerkten. Ook op directe, herhaaldelijke mailing naar mensen die zich eerder hadden opgegeven voor 

datums die niet overeen kwamen met andere respondenten, kwam geen antwoord. Deelnemers 

motiveren om aan focusgroepen deel te nemen is een veelvoorkomend probleem (Mortelmans, 2018, 

pp. 357-358). Hoewel Dodds en Hess (2020) relatief veel voordelen zien in het voeren van online 

groepsgesprekken, lijkt het dat, zoals Fauville et al. (2021) onderzochten, een zekere moeheid bestaat in 

het aantal interacties via calls.  

Uiteindelijk diende ik het onderzoeksdesign aan te passen. Zo bleek het moeilijk aan de matrix voor de 

vorming van de groepen te voldoen. Daarom werd besloten de groepen in te delen volgens de 

beschikbaarheid van de respondenten, wat implicaties zou kunnen hebben op de kwaliteitsvereisten van 

dit onderzoek. Echter kreeg ik geen voldoende grote groepen meer samengesteld waarna in overleg 

met mijn promotor beslist is nog data te verzamelen via interviews en de NOVA app heuristisch te 

analyseren. Uiteindelijk is er één focusgroep kunnen doorgaan in plaats van de vier in het oorspronkelijke 

onderzoeksopzet. Dit heeft uiteraard zijn implicaties op de betrouwbaarheid van dit onderzoek, 

waarover verdergegaan wordt bij ‘Limieten van het onderzoek’ (pagina 47). 

3.2 Interviews 

Met de respondenten die wel nog hadden gereageerd werd een kwalitatief, semigestructureerd 

interview gehouden. Bij het interviewen werden dezelfde triggers en vragen als opgesteld voor de 

focusgroepen gebruikt, maar was net als bij de focusgroep vooral de inbreng van de respondent de 

belangrijkste leidraad. Bij kwalitatief interviewen wordt zoveel mogelijk informatierijke data verzameld, 

waarbij de perspectieven, ervaringen en uitleg van de respondent centraal staan (Mortelmans, 2018, p. 

224; van Selm & Helberger, 2019, p. 162). De rol van de interviewer is dan ook doorslaggevend voor 

verzameling van de data. Zo stelde Kvale (1996) een lijst op met criteria waaraan een succesvol 

interviewer zou moeten voldoen, waaronder een zachte aanpak, duidelijkheid in de vraagstelling, het 

structureren van het interview en het onthouden van wat de respondent eerder aan bod liet komen om 

er verder op in te spelen. Daarnaast zijn ook de soort vragen die gesteld worden van belang, waarbij de 

interviewer moet opletten om deze open te houden en de respondent geen woorden in de mond te 

leggen als ook een mate van flexibiliteit doorheen het vragenprotocol te houden (Mortelmans, 2018, 

pp. 234-236).  

Door het versoepelen van de maatregelen tegen de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus, was het 

mogelijk deze interviews face-to-face en ‘live’ te houden en dus niet via online meeting. Dit zorgt ervoor 

dat er diepgang zit in de conversatie tussen interviewer en respondent als ook de mogelijkheid om non-
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verbaal een boodschap over te brengen, zoals lichaamsstaal (Mortelmans, 2018, p. 264). De setting zelf 

moet rustig zijn als ook comfortabel voor de respondent, zodat deze vrijuit durft spreken maar zich ook 

veilig voelt in de huidige gezondheidscrisis (Bryman, 2012, p. 473). Het registreren van de interviews 

gebeurde met een digitale audiorecorder. Als respondenten contacteerde ik nogmaals diegenen die zich 

in de loop der maanden hadden ingeschreven voor de focusgroepen. Van de drie die antwoordden, 

belde echter nog één iemand af wegens tussengekomen plannen. Dit lage aantal interviews heeft 

implicaties op de generaliseerbaarheid van de onderzoeksbevindingen, wat verder in het besluit van het 

empirisch onderzoek (pagina 46) aan bod komt. Na contact via e-mail vulden de deelnemers de 

geïnformeerde toestemming in (zie bijlage 5).  

3.3 Heuristische analyse 

Als derde dataverzamelingsmethode volgt een evaluatie van de bestaande app die UAB gebruik, NOVA 

Sport van uitgever Fattal. Binnen de mHealth-sector, de mobiele gezondheidsapps, onderwerpen de 

ontwikkelaars hun apps aan verschillende analyses. Bij elke stap in de ontwikkeling volgt een evaluatie, 

om zo tot een iteratief proces te komen. Van de applicatie die op dit moment voor UAB gebruikt wordt, 

NOVA Sport App, volgt in dit deel een heuristische evaluatie. Deze is gebaseerd op het werk van Nielsen 

(Nielsen, 1994; Nielsen & Molich, 1990). Met de “Usability Heuristics for User Interface Design” heeft hij 

een methode opgesteld voor het beoordelen van de usability, gebruiksvriendelijkheid, van digitale 

interfaces en het blootleggen van mogelijke problemen.  

3.3.1 Evaluatiecriteria 

Het ontwikkelen van een app is een uitgebreid proces waarbij met heel wat zaken rekening wordt 

gehouden. Uit de literatuurstudie en analyse van de focusgroep en interviews merken we zo op dat de 

functies van de app, met andere woorden de zaken die je ermee kunt doen, heel belangrijk zijn, maar 

ook bijvoorbeeld de uiterlijke vormgeving en navigatie. Nielsens heuristische evaluatiecriteria werden in 

voorgaand onderzoek reeds toegepast op gezondheidsapps (Silva, 2014). De methode toetst aan de 

hand van de volgende kenmerken of een applicatie gebruiksvriendelijk is (Nielsen, 1994). Daarnaast kan 

zo ook op zoek gegaan worden of de applicatie op bepaalde manieren een invloed kan hebben op 

gedragsverandering en zo studenten aan het sporten krijgen. Op volgende criteria baseert Nielsen 

(1994) zich: 

1. visibility of system status  

Het systeem moet voor continue feedback zorgen voor de gebruiker. 

2. match between system and real world  

De logica van het echte leven moet gevolgd worden, zowel in volgorde van acties, als in de taal 

en woorden die gebruikt worden. 
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3. user control and freedom  

Er moet altijd een weg terug zijn in de app, waardoor de gebruikers acties ongedaan kan maken. 

4. consistency and standards  

Niet alleen binnen je eigen product moet je consistent zijn met woorden en acties, ook moet er 

tegenover andere apps continuïteit zijn.  

5. error prevention  

De gebruiker moet zo min mogelijk fouten maken. Dit door goede waarschuwingen op 

voorhand, maar ook door steeds de weg terug te voorzien (undo). 

6. recognition rather than recall  

De gebruiker moet zo min mogelijk informatie zelf onthouden, maar zich eerder voorgaande 

informatie kunnen herinneren.  

7. flexibility and efficiency of use  

Er bestaan verschillende soorten gebruikers, de één al meer ervaren dan de andere. Voor 

iedereen moet de app efficiënt in gebruik zijn door verschillende geavanceerde en minder 

geavanceerde mogelijkheden. 

8. aesthetic and minimalist design  

Alleen relevante informatie moet op het scherm te zien zijn. De essentie moet duidelijk zijn zodat 

informatie niet in conflict komt met elkaar. 

9. help users recognize, diagnose, and recover from errors  

Als er een probleem is, moet het visueel duidelijk zijn voor de gebruiker. 

10. help and documentation  

Indien extra inlichtingen nodig zijn, moet de gebruiker dit snel kunnen terugvinden om alsnog 

de taak te verrichten. 

Daarnaast kunnen ook categorie specifieke heuristieken beoordeeld worden wanneer het gaat om 

specifieke applicaties (Nielsen, 2021). Zo pasten Silva et al. (2014, pp. 350-351) hun lijst aan aan de user 

interfaces voor ouderen in hun onderzoek naar gezondheidsapps voor die doelgroep. Opzoekwerk van 

literatuur levert echter geen aangepaste lijst met criteria op om gezondheidsapps voor studenten, 

gebaseerd op het transtheoretische model, te evalueren.  

Uit een studie van Asimakopoulos et al. (2017, p. 9) over de mate van motivatie en zelfeffectiviteit in 

fitnessapps blijkt dat in UX-design drie zaken invloed hebben op de motivatie van de gebruiker. Ten 

eerste het (visueel) weergeven van statistieken, met ander woorden de monitor functie, van belang. 

Daarnaast benadrukken ze een soort van ‘gamification’, waarbij de gebruiker challenges aangaat van de 

app. Tot slot is de inhoud van wat op de applicatie te vinden is zelf ook belangrijk. Hoewel 

Asimakopoulos et al. (2017, p. 10) een aangepaste lijst met heuristische criteria opstellen, lijkt deze ook 
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niet toepasbaar op de NOVA app. Op dit moment is NOVA geen fitnessapp, maar eerder een 

communicatiemiddel en reserveringstool.  

3.3.2 Evaluator 

Als masterstudent kan ik de rol van expert over mobiele gezondheidsapps opnemen. Bovendien heb ik 

in 2018 lezingen gevolgd over appdesign en de toen opkomende begrippen UX- en UI-design, waardoor 

ik op de hoogte ben van in welke richting appontwikkelaars denken.  Wat zeker in acht genomen moet 

worden is dat een heuristische analyse in de onderzoekswereld gebeurt door gemiddeld drie tot vijf 

beoordelaars, om zo een groot aantal van verschillende problemen te kunnen verzamelen (Nielsen, 

2021). Deze beoordeelaars kunnen hun bemerkingen formuleren aan observatoren. Voor deze 

masterproef is deze procedure echter niet mogelijk, aangezien ik hier als enige student aan werk.  

4. Data-analyse 

De analyse van de focusgroep en interviews wordt op dezelfde manier gedaan. De heuristische analyse 

verloopt op een andere manier. 

 4.1 Focusgroep en interviews 

Van de verzamelde data, de realiteit, wordt door het analyseren een theorie opgebouwd. Dit inductieve 

proces staat centraal in kwalitatief onderzoek. Mortelmans (2018, p. 397) noemt het metaforisch 

afbreken en terug opbouwen van kennis. Hierbij hanteer ik de Grounded Theory, oorspronkelijk 

opgesteld door Glaser en Strauss (1967) en  Strauss en Corbin (1990). De theorie komt uit de data, in dit 

geval de ideeën, bemerkingen en gevoelens van de respondenten. Hiervoor wordt de data, de volledig 

uitgetypte transcripties in Word, opgedeeld in stukjes, namelijk codes, waarna ze gecategoriseerd een 

theorie vormen en een antwoord bieden op de gestelde hypothesen.  

Met de software MAXQDA 2020 kunnen de transcripties het hele coderingsproces, als omschreven door  

Mortelmans (2018) doorlopen. In bijlage zijn de drie transcripties te raadplegen (bijlage 6 is de 

focusgroep; bijlage 7 is het eerste interview; bijlage 8 het tweede). De drie fasen zijn het open coderen, 

waarbij stukken data die relevant zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag gelabeld worden, 

axiaal coderen, waarbij de losse codes met elkaar gelinkt worden tot hoofd- en subcodes, en tot slot 

selectief coderen, waarbij gevonden concepten met elkaar in verbinding worden gebracht om zo de 

theorie te vormen. Het raadplegen van de MAXQDA-file kan via de bijlage op Canvas (bijlage 9). Het 

vormen van de concepten en het linken van alle verschillende codes ging vlot, aangezien heel wat data 

overeen kwam met wat in de literatuurstudie beschreven wordt. Er ontstaat een logische structuur met 

een evaluatie van en brainstorm over de communicatiekanalen van BS, de plaats van een mobiele 

applicatie en de functies die zo’n app zou moeten bevatten. Daarnaast haalden de respondenten heel 
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wat motivaties aan ter onderhoud van een actieve en sportieve levensstijl. Dat maakt dat op de 

onderzoeksvragen een antwoord gegeven kan worden. 

4.2 Heuristische analyse 

Om de student aan het sporten te krijgen zou een universitaire sport app een belangrijk 

communicatiekanaal kunnen zijn. Aangezien NOVA reeds vol in gebruik is genomen, maar ook nog 

steeds verder wordt ontwikkeld, kan ik met de informatie uit de focusgroep, interviews en 

literatuurstudie de app aan een heuristische analyse onderwerpen. Voor deze analyse gebruik ik de laatst 

beschikbare versie (3.2) op een OnePlus 9, met als besturingssysteem Android 11. Aan de analyse was ik 

ongeveer 60 minuten bezig, daar de app nog eerder beperkt in het aantal functies is. Zoals Nielsens 

methodologie (2021) aangeeft werd in totaal twee keer door het design gegaan en werd het zo 

tegenover de verschillende heuristische evaluatiecriteria gehouden.  

Klock & Gasparini (2015) analyseerden loopapps zoals Nike+ Running en Runtastic aan de hand van 

verschillende te verrichten taken. Om NOVA te doorlopen werden eveneens verschillende taken 

uitgevoerd: (1) account aanmaken, (2) inloggen, (3) het huren van een tennisterrein, (4) het boeken van 

een sportactiviteit, (5) informatie over sportevents raadplegen, (6) met een onbekende sporten op de 

VUB. Hoe elke taak al dan niet volbracht wordt, zal uitgeschreven staan, met beperkingen over Nielsens 

evaluatiecriteria. Tot slot tracht ik gedragsveranderende acties terug te vinden die de student aan het 

sporten krijgen. Dit kan op basis van de eerder verkregen resultaten uit de focusgroep en interviews, 

aangezien er nog geen theoretisch kader voor ontwikkeld is.   
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Onderzoeksresultaten 

In volgend deel gaan we in op de onderzoeksbevindingen verkregen uit de verschillende 

dataverzamelingsmethoden. Eerst worden de kwalitatieve focusgroep en interviews besproken, daarna 

de heuristische analyse van NOVA.  

1. Focusgroep en interviews 

Uit de analyse van de transcripts kunnen verschillende concepten teruggevonden worden die ook in de 

literatuurstudie aan bod kwamen. Transcript 1 is de focusgroep, Transcript 2 en 3 de interviews. 

 1.1 Een evaluatie van de communcatiestrategie van BS 

In eerste instantie waren alle respondenten op de hoogte dat de mogelijkheid bestaat om te sporten op 

de VUB campussen,. Wat VUB Sport of anders genoemd BS precies doet was wel niet steeds duidelijk. 

Bovendien vermoedde een respondent dat heel veel mensen niet eens weten dat er een sportaanbod 

bestaat. Alle kotstudenten blijken wel op de hoogte van het aanbod en maken zo gebruik van de 

sportknipkaart. Hoe de studenten nu precies hun informatie over BS verzamelen werd uitvoerig 

besproken. Als grootste kanalen die door de VUB gecontroleerd worden, haalden de respondenten de 

volgende aan: sociale media, printmedia, de L-blok en sportfaciliteiten, de website en mailing. Opvallend 

is dat de informele kanalen, zoals vrienden en medestudenten, een essentiële rol spelen in de 

verspreiding van informatie over BS. Een laatste kanaal, de mobiele applicatie NOVA Sport, werd door 

enkele respondenten zelf ook aangehaald maar wordt pas verder uitvoerig beschreven in ‘Een mobiele 

applicatie van BS’. 

1.1.1 De website van BS 

Dit is de eerste van de digitale kanalen van BS. De website, geïntegreerd in de website van de VUB zelf, 

moet volgens de studenten vooral alle praktische informatie weergeven.  

Euh, zeker alle praktische zaken. Een kalender moet er zeker opstaan. Openingsuren van alle 

mogelijke faciliteiten, contactgegevens, euhm misschien af en toe een verslag van een tof event of 

een kleine hoofding met een aankomend event om daar reclame voor te maken.  (Transcript 2, 

Pos. 36) 

Alle info die nodig is om te kunnen sporten moet er gemakkelijk, duidelijk en snel terug te vinden zijn. 

Het systeem van de Sportmix, waarbij lessen aan bod komen van diverse sporten, vraagt om goede en 

duidelijke planning qua uren maar ook qua locatie, en eventueel de weg ernaartoe. Ook de manier hoe 
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een Sportknipkaart aan te kopen mag er niet op ontbreken. Een respondent haalt aan dat een introductie 

tot de NOVA Sport app op de website heeft geholpen om er wegwijs in te worden. 

Hoewel men verwacht dat de informatie die erop staat up-to-date is, hoeven er geen grote 

aankondigingen op de website te staan. Dit is af te leiden uit het feit dat enkele studenten aangeven de 

website maximaal enkele keren per jaar te bezoeken, en dit meestal doelgericht. Reclame voor 

toekomstige events en verslagen van afgelopen events zouden wel een goede extra zijn volgens een 

respondent, al lenen sociale media zich daar al beter toe.  

Een overzicht van de verschillende universitaire Foxes-teams mag ook niet ontbreken. Zo zijn niet alle 

studenten op de hoogte dat die teams bestaan en zo ook niet weten hoe ze zich ervoor kunnen 

engageren. Toch is het besef er dat de Foxes bijdragen aan het community gevoel van de universiteit.  

Het zou cool zijn moest de VUB zo meer het Amerikaanse idee van sport toepassen op de VUB. 

Een echt VUB team zo. En dan zo zeggen “ze hebben gescoord” enzo. Maar ja das wel een beetje 

moeilijk in coronatijden enzo, maar dat zou ik de toekomst echt nog cool zijn. Dan zou ik nog voor 

de VUB gaan volleyballen. (Transcript 1, Pos. 70) 

Uit de gesprekken blijkt dat het niveau van de Foxes beschreven wordt als ‘hoog’ en ‘competitief’. 

Deelnemen aan de universitaire competitie zou dan ook niet extra motiverend zijn om te gaan sporten 

aangezien het bij de deelnemers vooral draait om bewegen en plezier hebben. De communicatie rond 

de Foxes zou dus vooral voor het community gevoel dienen.  

1.1.2 Sociale media 

VUB Sport moet op sociale media aanwezig zijn, aangezien dit als belangrijk kanaal wordt gezien voor 

de promotie van het aanbod en de activiteiten. Dat dit kanaal vooral relevant is voor de jongeren, vertelt 

een student. 

Want wij zijn toch de generatie die keihard op sociale media zijn enzo. Dus het is niet da... Iedereen 

heeft wel of Facebook of Instagram allee volgens mij toch.  (Transcript 1, Pos. 87) 

Hoewel het sociale mediagebruik alomtegenwoordig lijkt bij deze ‘generatie’, beperken verschillende 

respondenten hun tijd op sociale media. Hierdoor missen ze wel eens activiteiten die er gedeeld worden. 

Specifiek zijn het Facebook (verder afgekort tot FB) en Instagram (IG) die besproken werden.  

De pagina’s van VUB Sport zelf genieten zeker niet dezelfde populariteit als die van de universiteit zelf. 

Het zijn de algemene pagina’s die heel positief worden geëvalueerd, meer gevolgd worden en dus 

moeten dienen om sport op campus, en bijgevolg de activiteiten van BS te promoten. Zo herinneren de 

respondenten zich wel IG verhalen over sport op de algemene VUB pagina, zoals een podcast van 
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studenten, the Battle of the Students en een foto van de VUB Foxes. Het klinkt dan ook logisch dat non-

sporters, een groep die door de communicatie zeker bereikt moet worden om hen te stimuleren om te 

bewegen, vooral de algemene pagina’s zouden volgen en niet die van VUB Sport zelf.  

Bwa, ik denk via kanalen dat dat inderdaad moeilijk is want als ge niet geïnteresseerd zijt in sport 

of ni graag sport, dan gade die pagina’s niet volgen of zelfs ni zoeken. Dus sowieso via de VUB, ja 

de pagina zelf van de VUB zou da echt niet slecht zijn om daar reclame voor te maken. (Transcript 

1, Pos. 145) 

Uit het onderzoek blijkt ook dat de soort content op FB en IG verschillen. Zo dient FB vooral voor last-

minute-communicatie, zoals een wijziging van een activiteit van de Sportmix, en de promotie van events, 

de Foxes en de verschillende sporten in het aanbod. De nadruk bij IG ligt op de mogelijkheid tot het 

maken van ‘verhalen’ of ‘stories’. Een visueel aantrekkelijke story, zonder al te veel tekst en liefst met 

duidelijke foto of video is een goede manier om te communiceren over het aanbod, Foxes, de NOVA 

app en een introductie van elke sport die je op de VUB kunt beoefenen. Take-overs en getuigenissen 

geven studenten en coaches de kans om hun verhaal te doen op het kanaal.  

Om interactie te creëren met het publiek lijken challenges, zoals die in de lockdown van de lente van 

2021 online kwamen op FB, interessant. Al moesten die vooral via IG verspreid worden, waar het visuele 

aspect belangrijker is. Al gelooft geen van de respondenten dat de challenges hun effect gehad hebben 

afgelopen jaar en zouden ze dus niet bepaald stimulerend kunnen werken.  

Ik zou eigenlijk eerder een challenge doen via Instagram, omdat het beter past in een verhaal of 

post ofzo. Terwijl ja, ik heb zelfs die challenge niet opengeklikt op Facebook. Dat passeert en ik 

scrol erdoor. Terwijl op Instagram had ik er sowieso naar moeten kijken als het zou passeren op 

mijn verhaal. (Transcript 2, Pos. 30) 

Bij het deelnemen aan dergelijke challenges is het sociale aspect van sport belangrijk. De respondenten 

zijn het erover eens dat het uitvoeren ervan met je vriendengroep leuker is dan alleen. Een respondent 

liet merken een video alleen maken zelfs belachelijk te vinden. 

Op de verschillende digitale media aanwezig zijn is ter conclusie een must. Via deze kanalen halen de 

studenten veel informatie. Daarnaast blijkt ook dat mailing geapprecieerd wordt. 

 1.1.3 Mails 

Het belang van de klassieke mail blijft. Al moet de frequentie van mails niet te hoog liggen volgens de 

respondenten. Een kort en duidelijk maandelijks overzicht van het hele aanbod en alle evenementen 

brengt alle VUB studenten, waaronder dus ook de non-sporters, op de hoogte. Daarnaast blijven zo ook 

de studenten die minder tot niet actief zijn op sociale media relatief up-to-date. 
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 1.1.4 Faciliteiten en L-blok als uithangbord 

Op campus Etterbeek zijn de verschillende sportfaciliteiten zoals de atletiekpiste en het zwembad vrij 

zichtbaar voor passanten. In Jette zijn er echter volgens een respondent weinig zaken buiten de fitness 

Basic Fit. De locatie van BS, gesitueerd in het L-blok, is eveneens een belangrijke plaats om informatie 

te verkrijgen.  

Ge zien veel mensen in de L-blok rondlopen na onze lessen om iets te gaan doen, dus ge ziet ook 

wel dingen en gaat ge automatisch ook wel eens zijn van “wa is da en da”. (Transcript 1, Pos. 96) 

Zo moet je langs de balie om naar het zwembad te gaan, waardoor het oog wel kan vallen op alle 

printmedia, zoals posters en flyers. Daarnaast is het L-blok volgens een respondent een gezellige plek. 

 1.1.5 Printmedia 

Vooral aan de balie in L zijn alle posters over de sport terug te vinden. Maar zijn niet goed gelokaliseerd 

en worden weinig opgemerkt, waardoor de boodschap het  publiek niet bereikt. Als oplossing stellen de 

studenten voor om in alle VUB gebouwen affiches te hangen en vooral op plaatsen waar veel passage 

is, zoals het traject van koten of treinstation naar de campus. De invloed van affiches is anders wel 

afgenomen.  

Sorry maar ik lees echt geen affiches meer. Ik ga niet rond de pot draaien. lacht Het enige dat ik 

nu lees zijn de papiertjes die ge moet scannen om in een gebouw binnen te geraken dat wij moeten 

doen in onze richting. (Transcript 1, Pos. 122) 

Qua flyers en brochures wordt praktische informatie, zoals tabellen met een overzicht van de uren van 

sportactiviteiten, wel geapprecieerd. Deze geraken tot bij de passant in bijvoorbeeld goodiebags van de 

universiteit. De respondenten halen ook de huidige coronamaatregelen aan die ervoor zorgen dat er 

minder langs de affiches gelopen kan worden.  

Naast alle kanalen waar BS vat op heeft, zijn er ook heel wat informele kanalen zoals vrienden, familie, 

de studentenvereniging en andere VUB instellingen dan BS. 

 1.1.6 Familie en vrienden 

Informatie verkrijgen via familie werd slechts één maal aangehaald. Een respondent verklaart dat haar 

zus informatie gaf over de atletiekpiste en hoe er te geraken. Daarnaast zijn ook vrienden een veel 

voorkomende informatiebron. ‘Via-via’ communicatie doet de studenten de Foxes leren kennen, als ook 

andere informatie. Daarnaast speelt het sociale aspect van sport een grote rol. Zo halen alle studenten 

aan dat sporten met vrienden leuker is en ze daarvoor bijvoorbeeld activiteiten met elkaar afstemmen. 

Hierover volgt later nog meer in ‘Sociale aspect van sport’. Aangezien de communicatie langs vrienden 
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zo relevant is, kan dit een rol spelen om mensen zonder smartphone te bereiken, net als non-sporters. 

Inzetten op het sociale aspect lijkt dus een goed plan. 

Of het initiatief een beetje proberen te verplaatsen naar hun sportieve vrienden. Of iets dergelijks. 

Van “neem”.. Alhoewel [lacht]. “Neem uw iets minder sportieve vrienden...” da’s nu ook geen goeie 

titel. (Transcript 1, Pos. 139) 

 1.1.7 De studentenkring 

Wanneer het om de Sporttrofee gaat, zien we dat de studentenvereniging de belangrijkste motivator en 

communicator is. Dit omdat de Sporttrofee een competitie tussen de verschillende kringen is en zij hun 

leden aansporen om deel te nemen. Al loopt dat niet even vlot in elke kring.  

Maar ze hebben wel vaak moeite met mensen vinden. Maar da’s omdat wetenschappen misschien 

niet heel sportief is. Ge hebt dan Mesacosa dat dan... Alleen de beste lopers mogen lopen en wij 

zijn al blij dat er iemand loopt. Dus ja... (Transcript 3, Pos. 88) 

De sportpraeses plaatst berichten in online groepen over Sporttrofee maar ook de recente Battle of the 

Students. Sporten met je kring wordt als positief gezien, niet alleen omdat de student steeds iemand 

kent, maar ook omdat praktische zaken als vervoer gemakkelijk geregeld worden. Andere respondenten 

merken op dat studenten die niet aangesloten zijn, wel uit de boot vallen bij deze sportevents. Toch 

benadrukken andere studenten dat kringen ook mensen van buitenaf vragen om deel te nemen, zodat 

ze met de Sporttrofee naar huis kunnen. Daarnaast is het een opportuniteit om nieuwe mensen te leren 

kennen. 

 1.1.8 Andere VUB actoren 

Naast de ‘officiële kanalen’ van BS komt informatie ook via andere VUB diensten of personen tot bij de 

student. In de richting Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen vertellen docenten waar 

en hoe op de campus gesport kan worden. Dit is een evidentie volgens de respondenten aangezien ze 

een sportieve richting volgen. In andere richtingen zoals Chemie, geven docenten geen informatie over 

het aanbod. Hierop volgt een voorstel: 

Wat misschien ook wel niet slecht is, zeker in het begin van het jaar, is dat bijvoorbeeld uw prof in 

een vak gewoon eens zegt van “we hebben een sportaanbod op de VUB. Dit zijn de mogelijkheden 

en ge kunt gerust ne keer gaan kijken”. Want ik heb gewoon het gevoel dat heel veel mensen ni 

eens weten dat het er is en allee, ik denk het als prof in het begin van het jaar ook ni zoveel moeite 

is van dat klein te vermelden van “we hebben een sportaanbod, ge kunt gaan sporten”, zeker voor 

de mensen die op kot zitten enzo is dat zeker wel interessant (Transcript 1, Pos. 94) 
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Naast docenten zouden ook faculteiten hun studenten de nodige informatie kunnen verschaffen aan 

het begin van het academiejaar of wanneer er enkele sporttoernooien in het vooruitzicht zijn. Tenslotte 

vertellen ook twee respondenten dat het personeel van BS behulpzaam zijn, zowel aan de balie in L, als 

als Facebookvriend. 

1.1.9 Samenvatting 

Er is een groot aanbod aan sportactiviteiten voor mensen die al sporten en die hun weg gevonden 

hebben, maar voor zij die hun weg zoeken is het niet altijd even duidelijk. De formele kanalen, met 

andere woorden de kanalen waar BS een directe invloed op heeft, worden niet overweldigend positief 

maar ook niet negatief geëvalueerd. Bij de digitale kanalen moet de website dienen om alle praktische 

informatie weer te geven, sociale media ter promotie van het hele aanbod en voor het geven van last-

minute wijzigingen en mailing om meer non-sporters en studenten die minder op sociale media zitten 

te bereken. De mobiele app NOVA komt in het volgende deeltje aan bod. Boodschappen via geprinte 

media zoals affiches en flyers bereiken de studenten weinig. Dit kan te maken hebben met de locatie 

ervan. Hoewel de L-blok bekend is onder de meeste respondenten, vallen de affiches er niet op.  

Als informele kanalen, de ‘via-via’, kwamen vrienden en familie, de studentenkring en andere VUB 

actoren zoals docenten en faculteiten aan bod. Hier valt vooral het sociale aspect van sport op, waarbij 

vrienden informatie met elkaar delen om dan samen te gaan sporten. Zo krijgen ze ook non-sporters 

mee.  

 

1.2 Een mobiele applicatie van BS 

Sinds 2020, een periode gekenmerkt door de coronacrisis, gebruikt BS de mobiele applicatie genaamd 

NOVA Sport. In dit deel bekijken we hoe een applicatie past binnen de communicatiestrategie. Hiervoor 

is het belangrijk eerst te weten in welke mate de smartphone door de respondenten gebruikt wordt om 

te sporten. Een rode draad hier is het motiverende aspect van deze zaken, wat verder (deel 1.4) 

uitgebreider aan bod komt.  

 1.2.1 Sporten met smartphone 

In de digitale tijden waarin we leven lijkt een smartphone niet meer weg te denken uit het dagelijkse 

leven. Uit de ingevulde drop-offs blijkt dat alle respondenten een gemiddeld smartphonegebruik 

hebben. Ook wordt er wel wat gesport met de smartphone in de hand, al blijkt het niet zo handig.  

Ja ma das kei-zwaar, ik heb ook zo een grote dus das redelijk zwaar, dus das altijd irritant. 

(Transcript 1, Pos. 271) 
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Een wearable zoals een sporthorloge biedt hier oplossing. Op de vraag waarvoor de smartphone vooral 

gebruikt wordt, zijn de meningen verdeeld. Verschillende respondenten verzamelen statistieken over 

hun sportactiviteit, iemand anders verklaart om erdoor steeds bereikbaar te zijn en ook het luisteren 

naar muziek wordt eens aangehaald. Het eerstgenoemde blijkt het meest doorslaggevend: cijfers 

bijhouden van een activiteit, voornamelijk hardlopen, wat in de literatuur overeenkomt met een ‘monitor 

functie’. 

Ja, als ik ga lopen hou ik dat in mijn handen. Ik gebruik dat vooral om bij te houden wanneer ik 

gelopen heb en dan kan ik zien of ik mijn goal gehaald heb vaak, gewoon de tijdsduur dat ik loop. 

(Transcript 3, Pos. 112) 

Een respondent vindt het spijtig op dat je zonder horloge geen zwemstatistieken kunt bijhouden. De 

meetfunctie, al dan niet standaard op de smartphone geïnstalleerd, is bijgevolg een handige tool. Toch 

kunnen derde applicaties helpen bij het sporten. 

 1.2.2 Sporten met sportapps 

Als triggers van de focusgroep en interviews werd de app Strava getoond, een soort sociaal netwerk om 

je sportactiviteiten in op te slaan en te delen met je volgers. De meeste deelnemers hadden er reeds van 

gehoord, al had ook één iemand geen idee wat de app inhield. Wat het meest postitief aangehaald 

wordt is de mogelijkheid tot het bijhouden van statistieken. Zo houdt Strava een overzicht van trainingen 

bij, kun je segmenten bekijken en je progressie zien. Deze zaken kunnen volgens de deelnemers 

stimulerend werken, net zoals het bekijken van het aantal gezette stappen op een dag. Zo vertelde een 

respondent dat zo’n doel wel zorgt dat je genoeg beweegt, al heeft niet iedereen zo’n bepaald doel 

voor ogen en kijken sommige louter uit interesse naar de statistieken. Een activiteit moet ook niet ‘zwart 

op wit’ terug te vinden zijn in een app voordat studenten trots zijn op hun sportprestatie.  

Ja, das vaak mijn probleem ook lacht. Dat ik er niet kom maar wel gedaan heb. Ma das ni zo erg 

als ik weet van “ik heb veel stappen gezet”, het moet niet per sé op mijn gsm staan. Alleen zijn de 

groene balkjes wel leuk ma bon.  (Transcript 3, Pos. 118) 

Andere mogelijkheden tot het bijhouden van statistieken bestaan ook, zoals via standaard apps als 

Samsung Health, en het zelf uitrekenen van een route via Google Maps. De deelnemers houden dus in 

eerste instantie wel cijfers bij, maar indien ze het vergeten en zodoende geen registratie hebben van 

hun activiteit, vinden ze het geen ramp.  

 1.2.3 De plaats van een mobiele applicatie in de communicatiestrategie 

Een mobiele applicatie kan volgens de studenten een meerwaarde bieden aan de communicatiestrategie 

van BS. Al moet men opletten voor verschillende valkuilen. Gebruikers die minder digitaal aangelegd 
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zijn verplichten een universitaire sportapp te gebruiken, mag niet de bedoeling zijn. Anders krijg je hen 

op die manier niet aan het sporten. Ook om non-sporters te bereiken kan er een nadeel zijn: 

Ma das ook weer hetzelfde he. Als ge ni geïnteresseerd zijt in sport, dan gade diene app nooit 

downloaden om mee te beginnen en ziet ge ook zeker ni.  (Transcript 1, Pos. 376) 

De NOVA applicatie werd in de periode dat de sportwereld op code rood stond verplicht gemaakt om 

te reserveren voor activiteiten. Dat is ook de enige reden waarom de deelnemers die de app hebben 

geïnstalleerd dat hebben gedaan. Het besef is er wel dat de applicatie in volle ontwikkeling is en er meer 

mee gedaan zou kunnen worden. 

Ja, het enige wat ik zou gebruiken is de reservering. Bon, ik snap de app, maar voor mij moet dat 

op zich niet. Maar dat is tijdens corona gekomen. Ik denk dat er anders geen app was. Voor mij 

moet het niet per sé de app. (Transcript 3, Pos. 162) 

Indien we verder redeneren in de gedachtegang dat de applicatie toch verder ontwikkeld wordt en een 

plekje krijgt binnen de communicatiekanalen zijn er verschillende features die niet zouden mogen 

ontbreken. De belangrijkste functie voor de applicatie blijft ondersteunend en communicatief. 

  1.3 Voorkeuren van de student voor een mobiele app 

Wanneer de vergelijking met applicaties als Samsung Health wordt gemaakt, dat een duidelijke monitor 

functie heeft, zijn de meningen verdeeld. Volgens sommige deelnemers zou een stappenteller op zich 

een goed idee zijn om mensen te motiveren en eventueel te belonen na een activiteit, maar het is geen 

vereiste aangezien er andere (standaard) apps bestaan die dit wel al doen. Belangrijker zijn de 

mogelijkheid sportactiviteiten op de VUB te leren kennen, te reserveren en er vrienden voor uit te 

nodigen. En dit in een overzichtelijke applicatie die up-to-date is. 

Inleidende filmpjes bij de verschillende aangeboden sporten, foto’s als illustrerende achtergrond bij 

evenementen en een overzicht van welke sporten er aangeboden en op welke dagen deze doorgaan, 

zorgen ervoor dat de student het aanbod goed leert kennen. Hier hoort dus ook zeker een promotionele 

rol bij: 

Door euh promotie van.. Ma ja als ge op die app zit zijt ge wel redelijk bewust van de mogelijkheden 

en evenementen als die twaalfurenloop, da zou wel een plaatsje mogen krijgen. (Transcript 1, Pos. 

372) 

Eens een activiteit is gekozen, moet je je via de app kunnen inschrijven en reserveren. Dit was ook de 

initiële reden waarop NOVA gebruikt werd en de enkele deelnemers deze geïnstalleerd hebben. Een 
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sportactiviteit moet snel en gemakkelijk te regelen zijn, in zo weinig mogelijk klikken, zo haalt een 

respondent aan. Dit verkleint de stap om te gaan sporten. 

Dat het sociale aspect van sport niet over het hoofd gezien mag worden, bewijst zich weer in de 

verschillende features die de respondenten nog zouden integreren. Indien een link met sociale media 

gecreëerd kan worden of een eigen systeem ervoor wordt opgezet, zou het een goed idee zijn om te 

kunnen zien of vrienden ook naar een activiteit gaan. Net als op Facebookevenementen biedt het 

aangeven van interesse in een activiteit de mogelijk dat vrienden zich ook gaan aansluiten.  

Met dan de mogelijkheden van “gaat” en “gaat niet”, “gaat misschien” zoals op Facebook maar 

dan verwerkt in de app. En dat je van je eigen toegevoegde vrienden kunt zien van “die gaan ook” 

(Transcript 2, Pos. 106) 

Op die manier dan de gebruiker vrienden ook uitnodigen om samen naar een activiteit te gaan. Interesse 

hebben in een evenement of activiteit kan aan meldingen gekoppeld worden, waardoor de gebruiker 

op de hoogte gehouden wordt van startuur, locatie en mogelijke wijzigingen en extra inlichtingen. Zo 

haalde een respondent ook last-minute communicatie tussen lesgevers en sporters aan.  

Daarnaast moet het mogelijk zijn nieuwe mensen te leren kennen, net zoals nu al het geval is. Door het 

ingeven van eigen niveau voor bepaalde sporten kun je met onbekenden afspreken. Toch zijn bepaalde 

respondenten er geen fan van en vindt iemand het zelfs een “raar concept”. Concluderend kunnen we 

stellen dat de app mensen moet samen brengen voor sportactiviteiten op campus, eerder dan een 

nieuwe Strava te worden.  

Daarnaast kan de app ondersteunend werken door middel van een ‘coaching functie’. Dit door het 

weergeven van verschillende tips voor bijvoorbeeld stretching en materiaal, het mogelijk maken van een 

Q&A waar studenten vragen kunnen stellen aan lesgevers of studenten LO die zo ook deel uit kunnen 

maken van het project en het eventueel aanbieden van trainingsschema’s zoals Basic Fit deed. Al is van 

het laatstgenoemde niet iedereen voorstander.  

1.4 Motiveren tot een actieve levensstijl en sport door een app 

Uit het vorige onderdeel is duidelijk geworden dat een app op verschillende manieren een meerwaarde 

kan betekenen voor het sporten. Toch is de belangrijkste vraag die in deze thesis aan bod komt of een 

applicatie echt stimulerend en motiverend kan werken, en zo tot gedragsverandering kan leiden. Binnen 

het onderzoek kwamen volgende redenen voornamelijk tot uiting: 
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 1.4.1 Motivatie door de weergave van statistieken 

Dit werd reeds uitvoerig beschreven in 1.2.2. Een monitor functie heeft tot doel de gebruiker de 

statistieken te tonen van een bepaalde activiteit. Zoals geschreven bieden cijfers inzicht, maar zorgen ze 

er bij de meeste respondenten niet voor om meer te sporten, al kan het wel helpen om nog een laatste 

inspanning te doen om toch tot 10 000 stappen per dag te geraken. Door segmenten op Strava kan een 

doelgerichte sporter wel uitgedaagd worden.  

Wat ik er voornamelijk interessant aan vind, is dat er die challenges zijn, en die segmenten, dus 

stukken weg en dan kunt ge daar een recordtijd op gaan lopen enzo, en er is ook een klassement 

van. En dat vooral vind ik heel... vooral nu tijdens corona is dat iets heel tof om toch een doel te 

hebben. (Transcript 1, Pos. 305) 

 1.4.2 Motivatie door het sociale media principe 

Hoewel het sociale aspect van sport heel belangrijk is, lijkt er toch wat nuance te zijn over hoe je het 

‘sociale’ moet opvatten. Sporten met vrienden wordt steeds als positief onthaalt. Zo halen respondenten 

hun informatie over de activiteiten van BS via vrienden, spreekt het meer aan om samen te gaan 

bewegen dan alleen en mag een uitnodigingsfunctie niet ontbreken in een universitaire sportapp. 

Vrienden zetten vrienden aan tot sporten.  

Wanneer we het ‘sociale’ opvatten als het delen van activiteiten met volgers via sociale media of de sport 

app, zijn de meningen heel verdeeld. Langs de ene kant geven respondenten aan blij te worden als ze 

via bijvoorbeeld Strava positieve commentaar krijgen op activiteiten. Langs de andere kant geven ze ook 

aan dat je vooral moet sporten voor jezelf, waardoor de meeste respondenten geen activiteit online 

delen.  

Nee, ik heb geen nood aan bevestiging. Als ik goed gelopen heb en al zwetend thuiskom ben ik 

blij. (Transcript 2, Pos. 96) 

In de focusgroep zien de respondenten de gelijkenis tussen Instagram en Strava. Je activiteit online 

zetten leidt tot het vergelijken met anderen. Hierdoor sport je niet meer voor jezelf, maar focus je je op 

wat anderen doen en probeer je een beeld te creëren van jouw eigen prestatie. Dit kan in plaats van 

motiverend, net demotiverend werken. 

Zo omdat die heel competitief zijn en altijd in de groep postten. En dan voelde zij zich zo verplicht 

zo. Dan ging ze lopen als ze geen zin had. (Transcript 3, Pos. 132) 
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Daarnaast zou je om een eigen beeld te creëren bijvoorbeeld geen slechte sportresultaten posten. Toch 

heeft niet elke respondent bevestiging nodig van anderen. Zweten en zelf weten dat je goed gesport 

hebt, is meer dan genoeg. 

 1.4.3 Motivatie door meldingen van de app 

Meldingen beschouwen we in de interviews als coaching door een algoritme. Door de analyse van 

verzamelde gegevens en het opstellen van een schema zou een app meldingen kunnen sturen zodat de 

gebruiker zich aan dat schema houdt of op een training net iets harder moet werken. Zeker voor sporters 

met een doel kunnen meldingen motiverend zijn. Ze helpen je aan het sporten te denken. 

Ik denk dat het vooral ook meer interessant is als ge dat gebruikt als ge naar iets toewerkt, 

bijvoorbeeld in dat berichtje stond iets van een marathon, da’s iets waar ge naartoe moet werken 

en echt voor gaan trainen, (Transcript 1, Pos. 316) 

Het algoritme zou zo ook kunnen zien dat iemand te veel hooi op zijn vork neemt en laat weten dat het 

iets rustiger aan kan. Berichten door de app kunnen dienen als geheugensteuntjes, maar ook om tips te 

geven. Al moet er ook geen overdaad aan meldingen zijn. De applicatie Trenara maakte eveneens deel 

uit van de triggers omdat de Gentse ontwikkelaars ervoor zorgen dat de berichten ludieker en 

persoonlijker geformuleerd zijn. Toch vinden de respondenten die niet bepaald extra motiverend om 

toch aan het sporten te slaan.  

Negatief geformuleerde meldingen zouden voor één respondent stimulerend kunnen werken, omdat 

de gebruiker zich daardoor wilt gaan bewijzen. Voor het grootste deel van de studenten is een negatief 

bericht echter niet motiverender. Meer nog, negatieve feedback kan net leiden tot negatieve gevoelens. 

Ma ik denk ook als ge nen slechte dag gehad hebt en alles is slecht gegaan dan denkt ge, kom ik 

ga niet gaan lopen en dan krijg je nog zo’n bericht van ‘uh, training gemist?’. Ik denk niet dat dat 

gaat werken, ik zou echt nog bozer worden. En zeggen van “hier zie, verwijderd”. (Transcript 1, 

Pos. 324) 

 1.4.4 Motivatie door communicatie met een coach 

De denkoefening werd gemaakt om communicatie met een echte coach mogelijk te maken door de 

NOVA app, die de gebruiker verder opvolgt voor een specifieke sport. Voor competitieve sporters zou 

dit volgens de respondenten een goed plan lijken, maar voor de fun-sporter is het een te ambitieus idee. 

Zo merkt een respondent zelfs een bekeken gevoel op als je al je gegevens met een coach zou moeten 

delen. Toch kan zo’n coach het voordeel hebben een student te begeleiden in het proces om een actieve 

levensstijl te onderhouden. 



  40 

Ma ik denk dat het niet enkel competitief bedoeld is, ma ook van “ik wil fysiek actiever zijn, ik wil 

wa sporten omdat het goed is voor de gezondheid”. Ik denk dat het meer op da vlak dan is dan 

echt competitief verbeteren in een sport.  (Transcript 1, Pos. 420-421) 

De respondenten in de focusgroep concludeerden dat vrijwillige coaching wel een goed idee is, net als 

een Q&A met coaches via de NOVA app, waardoor ze tips kunnen geven. Studenten Lichamelijke 

Opvoeding zouden deze rol eventueel kunnen vervullen, al zouden ze niet meer kunnen doen dan enkele 

oefeningen geven of een schema op te stellen. Toch ziet een respondent ook een voordeel in de 

wisselwerking. 

Zij kunnen oefenen op jou omdat het een deel is van hun opleiding. En aan de andere kant zijn wij 

nog student die geen dure coach kunnen betalen dus in dat opzicht kan het wel nuttig zijn. 

(Transcript 2, Pos. 124) 

 1.4.5 Motivatie door competitie en beloning via de app 

Een andere denkpiste is om een soort van materiële beloning te voorzien voor sporters. Dit kan 

motiverend werken omdat er een duidelijk doel is: het winnen van bijvoorbeeld cinematickets.  

Aangezien de respondenten vooral aan het recreatieve verhaal denken, zien ze het systeem niet positief 

in.  

Tis wel tof dat er zoiets aanhangt van beloning achtig zal ik maar zeggen, maar das moeilijk om 

het te doen, maar dat kunt ge moeilijk vergelijken tegenover andere mensen. En dat gaat ge altijd 

moeten doen op die manier. (Transcript 1, Pos. 394) 

Competitie brengt vergelijking met zich mee tussen de deelnemers. Iemand kan zo zijn best doen, maar 

geen talent hebben. Net zoals in deel 1.4.2 kunnen we besluiten dat het vergelijken met anderen 

negatieve gevoelens kan opwekken. Toch werden alternatieven voorgesteld, zoals het ontwerpen van 

een statistisch systeem dat per deelnemer punten toekent gebaseerd op diens sportieve achtergrond. 

Dit impliceert dan weer dat gegevens moeten worden bijgehouden, iets waar de respondenten niet 

enthousiast op reageren.  

Bovendien is het soort beloning ook relevant. Gratis sportbeurten zijn zo alleen voor studenten 

interessant die reeds sporten. Om niet-sporters aan het bewegen te krijgen, zijn cinematickets een 

alternatief. Al kan daar ook het volgende bij opgemerkt worden: 

Ma dan moet ge betalen om te gaan zwemmen en hebt ge kans om cinematickets te winnen. Ma 

als ge dan niet betaald om te gaan zwemmen kunt ge gewoon die cinematickets betalen. 

(Transcript 1, Pos. 388) 
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Een systeem met beloningen om studenten aan te zetten tot bewegen, lijkt dus ook een averechts effect 

te hebben. 

 1.4.6 Motivatie door het implementeren van een game 

Het implementeren van een soort spel in de app, waarbij de gebruiker fysieke oefeningen doet kan de 

non-sporters aan het bewegen helpen. Het idee dat in de focusgroep naar boven kwam werd echter niet 

door alle deelnemers begrepen. In een van de interviews kwam dergelijke game wel terug, waarbij de 

respondent verklaarde dat die hem even aan het sporten had gekregen, echter zonder langdurig effect. 

Ik heb één of andere sportapp waarbij je precies spelletjes speelt op je gsm waarbij je zo omhoog 

springt en balkjes moet raken op je gsm. Ik heb dat zo een paar keer gebruikt maar hou dat ook 

niet echt vol lacht. (Transcript 2, Pos. 78) 

Het lijkt een leuk idee, maar of het echt motiverend zou kunnen werken, is niet duidelijk. 

 1.4.7 Motivatie door niet communicatie gerateerde zaken 

Tot slot vermeldden de respondenten nog andere zaken die aanzetten tot sporten die niet direct met 

een app of communicatiemiddel te maken hebben, maar indirect wel via deze middelen gepromoot 

kunnen worden. Het omvat het sporten in kringverband, de lage kost om te sporten op de VUB en een 

groot aanbod aan inleidende sporten.  

De resultaten in onderdeel 1.1.7 toonden aan dat de studentenvereniging één van de informele kanalen 

is waarlangs studenten aangespoord worden tot sporten. De Sporttrofee is zo een belangrijk evenement 

waar ze op verschillende manieren aan deelnemers voor de verschillende disciplines willen geraken. Het 

gemeenschapsgevoel binnen de kring is deel van het belangrijke sociale aspect binnen sport en 

beweging. Zoals eerder beschreven is er ook wel een tegengesteld effect. 

Want ik zit niet in een kring, ma ik had ook da gevoel dat als ge nie in een kring zit dat ge zo veel 

minder mogelijkheden hebt op de VUB zelf. (Transcript 1, Pos. 223) 

Gebruik maken van de faciliteiten of het volgen van lessen brengt een prijs met zich mee. Volgens de 

respondenten is de kost voor een sportknipkaart relatief laag en alleszins goedkoper dan individuele 

beurten, waardoor het aantrekkelijk is om een aan te kopen.  

En dan dacht ik “ik ga ook eens dat kaartje kopen” want da’s niet zoveel geld. (Transcript 3, Pos. 

6) 

Ook hier kan meer op het belangrijke aspect ‘vrienden’ ingezet worden. Zo stelt een respondent het 

volgende voor: 
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En eventueel zelfs, ge hebt dan uw sportmixkaart, dat ge eventueel zegt van ge hebt drie beurten 

bijvoorbeeld, dat ge iemand moogt meepakken en dat die gratis mag proberen een paar keer. Dus 

dat die dat wel ne keer doe maar dat daar niks aanhangt. (Transcript 1, Pos. 145) 

Ten laatste is het belangrijk een gevarieerd en inleidend aanbod aan activiteiten aan te bieden. Dat de 

Sportmix zich hier uitstekend toe leent, zijn alle respondenten het over eens.  

Ja dus dat zijn verschillende sporten om inderdaad mensen te introduceren in nieuwe sporten, of 

te onderhouden in wat ze doen. Ja goed om als je er echt niks van kent, je kunt altijd meedoen. 

Het is goed inleidend. Er zijn verschillende niveaus soms. Als je langer yoga doet kun je naar een 

expert gaan. (Transcript 3, Pos. 66) 

Zoals eerder aan bod gekomen mag het promoten van het ruimte aanbod niet ontbreken in de 

communicatiestrategie van BS.  

 

2. Heuristische analyse 

Zoals in de focusgroep en interviews werd aangehaald, moet de applicatie overzichtelijk zijn en moet de 

gebruiker in enkele klikken de gewenste taak kunnen volbrengen. Voor de analyse zullen zes taken 

volbracht worden, waarbij de tien heuristische criteria van Nielsen (1994) overlopen worden. In de 

analyse worden deze aangeduid met de hoofdletter H met erna hun volgnummer in de lijst op pagina 

25-26. Van elke taak zijn als bijlagen de opeenvolgende vensters met screenshots afgebeeld. 

Taak 1 (bijlage 10)  Het aanmaken van een account verloopt op een vergelijkbare manier met 

andere apps. De gebruiker kan via mail inloggen of via Facebook, na het aanduiden van de 

onderwijsinstelling. Echter wordt de onderwijsinstelling met de afkorting ‘VUB/EhB’ aangeduid, wat tot 

verwarring zou kunnen leiden. Bij het inloggen met Facebook ontvang ik een foutmelding  

Cannot return null for non-nullabke type: ‘Gender’ within parent ‘Profile’ (/getMyProfile/gender)  

Volgens Nielsens heuristieken is de formulering ervan niet gebruiksvriendelijk. Zo moeten gebruikers 

problemen zelf kunnen diagnosticeren (H9). Aangezien ik de error niet kan oplossen, ga ik met e-mail 

verder. Daar lukt het om een account aan te maken op dezelfde wijze als andere apps, wat ten goede 

komt voor de consistentie (H4). Na verificatie via mail, moeten gender (Male/Female), geboortedatum 

en locatie ingevuld worden. Echter is er geen uitleg waarom deze gegevens nodig zijn én is de 

genderidentificatie slechts binair. Hierna moeten alle sporten gekozen worden die de gebruiker wenst 

te beoefenen. Een exhaustieve lijst ingeven, lijkt me voor beginnende en ontdekkende sporters geen 

gemakkelijke opgave. Na het aanduiden van de sport moet je ‘level’ op een schaal van drie worden 
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ingevuld. Wat ‘level’ echter inhoudt, is niet duidelijk. Er is geen verdere uitleg. De taak is uiteindelijk wel 

volbracht 

Taak 2 (bijlage 11) Met het aangemaakte account kan ik gemakkelijk inloggen. Indien het 

wachtwoord verkeerd is ingegeven, kan de gebruiker dit opnieuw instellen via e-mail, net zoals bij andere 

apps (H4). Na het inloggen verschijnt de homepage met verschillende blokken. Deze taak is volbracht. 

Taak 3 (bijlage 12)  De derde taak houdt het huren van een sportfaciliteit in, zoals een tennisterrein. 

Hiervoor tik ik op het woord ‘book’ naast het logo van VUB en EhB. Op het volgende venster kan gekozen 

worden tussen ‘VUB Sport facilities’, ‘Sport Activities’, ‘Membership’ en ‘COVID 19 protocols’. Deze staan 

onder het tabblad ‘Info’. Daarnaast zijn er ook ‘Posts’ en ‘Groups’ te vinden. Om een terrein te boeken, 

volg ik de logische stap om op ‘VUB Sport facilities’ te tikken (H2). In een overzichtsvenster kan ik kiezen 

uit verschillende faciliteiten, van ‘Swimming Pool’ tot ‘VR-Sportzone’. ‘Tennis Outdoor’ ligt het dichtst bij 

mijn keuze, al kan de gebruiker zich ook afvragen of er dan een ‘Tennis Indoor’ zou zijn, maar deze niet 

in de lijst staat. In het volgende venster staat louter informatie: datum van opening, een coronamelding 

en wat uitleg om te boeken. Zo te lezen ben ik dus niet op de juiste plek om te reserveren. Via een pijltje 

linksboven kan de gebruiker snel terug naar het vorige venster, wat controle geeft (H3). Onder het logo 

valt nu het balkje ‘Book & View Sport Offer’ op. Eens hierop getikt volg ik enkele stappen: aanduiden 

dat ik VUB Student ben, bij ‘Campuses’ op het enige beschikbare blokje tikken, ‘VUB TENNISCOURTS’ 

aantikken en dan opnieuw ‘TENNISCOURTS’ aantikken en de zoekbalk erboven zo laten. Het is vreemd 

dat de gebruiker tweemaal na elkaar op een venster komt om tennisterreinen aan te tikken, wat het 

proces ingewikkelder maakt en ingaat tegen H2. Bovendien staan de woorden op de blauwe blokjes nu 

opeens in hoofdletters, in tegenstelling tot eerder, wat implicatie heeft op de continuïteit in de lay-out 

(H4). 

Er verschijnt een hele blok tekst met heel wat uitleg: coronamaatregelen, het soort ondergrond van het 

terrein, wat soort spel toegestaan is (single/double), prijsinformatie, een melding dat je zelf het net zou 

moeten opstellen en nog enkele zaken. Dit is een lange lopende tekst met verschillende alinea’s, en 

verre van efficiënt om te lezen, waardoor het uiterlijk als minder gebruiksvriendelijk omschreven kan 

worden (H8). Na op ‘Book’ te tikken, kan ik uit een drop-downlijst een datum selecteren in het formaat 

dag DD/MM/JJJJ. Eens een dag aangetikt kan ik één der drie terreinen kiezen door op het opvallend 

blauwe blokje ‘Book’ te tikken na het gewenste tijdsslot. Eens op ‘Book’ geklikt verdwijnt het balkje, maar 

blijft voor de rest het venster onveranderd. Hier ontbreekt duidelijk feedback van de applicatie (H1): Is 

de boeking doorgegaan? Dit is uiterst onduidelijk. Verder is geen informatie te vinden om dit te checken 

waardoor aan criterium H10 ook niet voldaan wordt. De taak is dus niet volbracht. 
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Taak 4 (bijlage 13) Voor de volgende taak zou ik een inleidende yoga activiteit willen boeken. 

Vertrekkende van de beginpagina kan de gebruiker doorklikken naar ‘Book & View Sport Offer’, 

‘VUB/EhB SPORTS OFFER & LOCATIONS’ aangezien het het enige blokje is dat op het volgende venster 

verschijnt en dan ‘SPORTMIX’. Er verschijnt een uitgebreide lijst met heel wat sporten die in blokjes onder 

elkaar staan. Al scrollend door de lijst valt op dat sommige sporten in hoofdletters staan en genummerd 

zijn. Andere sporten zijn niet genummerd en beginnen met een hoofdletter gevolgd door kleine letters. 

In de lay-out is dus weer inconsistentie (H4). Indien deze anders opgemaakte titels van sporten een 

betekenis zouden hebben, is dit ook niet duidelijk. Voor ‘yoga’, dat ik als zoekterm in de balk bovenaan 

ingeef, zijn er acht opties. Onder elke optie is er enorm veel tekst met Zoom-links, uitleg over Sportmix, 

voorwaarden voor deelname, COVID voorschriften, prijslijst voor een Sportknipkaart,… Ik kies de optie 

‘YOGA BXL’, maar helaas zijn er geen datums om te boeken. Dit blijkt voor elke yoga-activiteit zo te zijn. 

Waarom er geen beschikbare datums zijn, staat nergens aangegeven (H10). De taak is dus niet volbracht. 

Taak 5 (bijlage 14) Om een sportevenement te bekijken, is het zoeken op wat ik kan tikken vanaf 

de homepage. Nergens staat het woord ‘event(s)’, wat de efficiëntie van gebruik niet ten goede komt 

(H7). Door op ‘Feed’ te tikken kom ik wel een blokje ‘Event’ tegen. Naar analogie met sociale media 

verwacht ik dat de feed een verzameling is van verschillende posts. Wanneer ‘Event’ is aangeduid, volgen 

inderdaad posts door ‘VUB EhB Sport’ over bijvoorbeeld de 20km van Brussel voor studenten. Bij de 

affiche van de activiteit staat wat tekst over waar informatie terug te vinden is. Op de post zelf kan niet 

gelikt worden voor meer informatie, noch kan op de affiche ingezoomd worden om details te lezen. 

Gebruikers kunnen zo te zien wel reageren op vier manieren: ‘Like’, ‘Inspired’, ‘Go on!’ en ‘Useful’. Om 

deel te nemen aan de 20km zou ik de QR-code moeten scannen op de affiche of een mail moeten sturen, 

wat het appgebruik weer geavanceerder maakt (H7). Wanneer de gebruiker terug wil gaan van de ‘feed’ 

naar het beginvenster en er de navigatieknoppen op de smartphone zelf voor gebruikt, sluit de 

smartphone de app af, ook al is het niet mijn bedoeling als gebruiker. Of het al dan niet mijn fout is, is 

eveneens niet duidelijk (H5). De taak is half volbracht. 

Taak 2 (bijlage 15) Tot slot tracht ik met een onbekende een sportactiviteit te starten. Op het 

beginvenster zie ik onmiddellijk verschillende namen van medestudenten. Personen die een sport 

gemeenschappelijk hebben, zoals ik deze bij het aanmaken van mijn account had ingegeven, vallen op 

door sterretjes naast die sporten te zetten en er de in een oranje balkje weergegeven boodschap ‘Hey, 

let’s play!’ bij te zetten met het icoon van een vliegende enveloppe. Bij een persoon die ‘Volleyball’ 

gemeenschappelijk heeft, druk ik op het oranje balkje. Een laadsymbool verschijnt, waarna er niets aan 

het venster is veranderd. Er ontbreekt feedback door de applicatie, aangezien de gebruiker niet weet of 

de boodschap al dan niet verzonden is (H1). De taak is dus niet volbracht. 
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Concluderend kunnen we stellen dat de applicatie een slechte evaluatie krijgt op vlak van 

gebruiksvriendelijkheid. Zo geeft het systeem weinig feedback aan de gebruiker (H1), lijken bepaalde 

taken niet met logische stappen uit te voeren (H2), is er geen consistentie in lay-out en het volbrengen 

van acties (H4), kan de gebruiker eventuele fouten maken zonder enige waarschuwing (H5), vraagt de 

applicatie een zeker geavanceerd niveau van de gebruiker (H7), wordt de hoeveelheid informatie niet 

tot de essentie beperkt maar zijn er dikke blokken tekst terug te vinden (H8), zijn gemaakte fouten niet 

diagnostiseerbaar door de gebruiker zelf (H9) en ontbreken extra inlichtingen op specifieke pagina’s 

(H10). Daarnaast is de gebruikte taal in de applicatie Engels en niet Nederlands. De gebruiker kan deze 

taalkeuze niet wijzigen, wat het gebruik er niet makkelijker op maakt voor niet-Engelssprekenden.   

Als laatste lijken geen specifieke vensters of acties te leiden tot de gedragsverandering die BS nastreeft 

bij de studenten. Op basis van de resultaten uit de focusgroep en interviews kan gesteld worden dat de 

beperkte gebruiksvriendelijkheid van de applicatie, zeker niet zou bijdragen tot het stimuleren van niet-

sporters. Daarnaast is er geen mogelijkheid tot het uitnodigen van vrienden voor bepaalde activiteiten 

of zijn studentenverenigingen niet opgenomen.  
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Besluit empirisch onderzoek 

Met het uitvoeren van empirisch onderzoek werd de huidige communicatiestrategie van BS geëvalueerd, 

gevolgd door het redeneren over de plaats en functies van een mobiele applicatie. Dit steeds in het licht 

van gedragswijziging bij de student: een actievere levensstijl aanhouden. Ten eerste werden een 

focusgroep en interviews gehouden. Daarna werd de huidig gebruikte mobiele app NOVA Sport  

heuristisch geëvalueerd.  

1. Besluit onderzoeksresultaten 

Uit de data-analyse kan besloten worden dat BS op verschillende communicatiekanalen moet inzetten. 

Dat sport op de VUB aanwezig is, valt op aan de grote faciliteiten in Etterbeek. Daarentegen blijken op 

campus Jette minder faciliteiten in het oog te springen. Printmedia zoals affiches en flyers vallen niet 

genoeg op om een boodschap over te brengen. Op een zichtbare locatie hangen, zou kunnen helpen. 

Bij de digitale media moet de website als een overzichtelijke centrale plek voor alle praktische informatie 

dienen. Sociale media zorgen voor promotie van het aanbod en last-minute updates. Desalniettemin 

vinden studenten hun weg eerder naar de sociale mediakanalen van de VUB zelf dan die van BS.  Een 

mail met algemene informatie over aanbod en evenementen mag nog steeds in de mailbox passeren. 

Een mobiele applicatie moet dienen om informatie over sportfaciliteiten en -activiteiten op te vragen, er 

een plekje voor te reserveren en het mogelijk maken vrienden voor uit te nodigen. Het laatstgenoemde 

rust op het belangrijke sociale aspect van sport. Daarnaast zijn die vrienden ook een belangrijk informeel 

communicatiekanaal, net als de studentenvereniging, familie en andere VUB-actoren zoals docenten. 

Om het gemeenschapsgevoel op de universiteit te versterken, spelen ook de Foxes een belangrijke rol, 

al zien voor hun plezier sportende studenten het niet zitten om eraan deel te nemen. 

Samen sporten met vrienden is een belangrijke reden om toch te bewegen. Hier moet volop op ingezet 

worden in alle communicatie, waaronder de app. Daarnaast kunnen een monitor en coaching functie 

ook handig zijn, maar niet bepaald extra motiverend. Negatieve coachingsmeldingen leiden zo zelfs tot 

negatieve gevoelens. Een beloningssysteem bij het voltooien van activiteiten brengt competitie met zich 

mee, wat ook als negatief aanzien wordt. Zo is het ontwikkelen van een soort sociaal mediasysteem als 

Strava geen prioriteit voor een universiteit.  

De huidig gebruikte applicatie NOVA Sport is nog volop in ontwikkeling. Na een heuristische analyse 

van gebruiksvriendelijkheid kan geconcludeerd worden dat de app op heel wat vlakken faalt. Van de zes 

taken die voor deze masterproef werden uitgevoerd, werd slechts één probleemloos tot een goed einde 

gebracht. Daarnaast bevat de app geen potentieel gedragswijzigende acties. Echter bestaat hier geen 

theoretisch kader om op terug te vallen, enkel het besluit van de focusgroep en interviews. 
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2. Limieten van het onderzoek 

Het uitvoeren van het onderzoek voor deze masterproef verliep niet van een leien dakje. Nadat het 

vinden en bevestigen van respondenten voor de focusgroepen niet vlotte, werd de methodologie 

uitgebreid met het uitvoeren van interviews en een heuristische analyse. Focusgroepen lenen zich zoals 

bij ‘Methodologisch onderzoeksopzet’ beschreven, meer tot het brainstormen over en het evalueren van 

communicatiemiddelen zoals een app. In de analyse valt het verschil in verkregen data tussen de 

focusgroep en de interviews op. De interactie tussen de deelnemers in de focusgroep zorgt ervoor dat 

ze op elkaar inspelen, in debat gaan met elkaar en consensus proberen te vormen, terwijl bij het 

interviewen de deelnemers minder tot redeneren overgaan, hoewel het net de bedoeling is dieper op 

de zaken te kunnen ingaan.  

Om het onderzoek in deze masterproef verder te beoordelen, maak ik gebruik van de kwaliteitsvereisten 

voor kwalitatief onderzoek van Lincoln en Guba (1985). Als eerste bekijken we de betrouwbaarheid of 

afhankelijkheid. De reproduceerbaarheid van kwalitatief onderzoek kan volgens de geest van dit soort 

wetenschap niet, aangezien er niet één sociale realiteit is en deze ook al zeker niet statisch is 

(Mortelmans, 2018, p. 477). Om die reden bekijken we betrouwbaarheid op twee manieren.   

Om de interne betrouwbaarheid te evalueren zou ik externe onderzoekers toegang kunnen geven tot 

de data of een vergelijking houden tussen de analyse van data van vergelijkbare studies. De getrokken 

conclusies over de functies die een app zou moeten bezitten en waar mogelijke valkuilen liggen, zijn 

vergelijkbaar met de resultaten van het onderzoek van Middelweerd et al. (2015). Echter kan voor deze 

masterproef geen andere vergelijking plaatsvinden, noch heeft een andere onderzoeker het 

basismateriaal kunnen controleren.   

Ter bespreking van de externe betrouwbaarheid reflecteer ik als onderzoeker terug op het hele 

onderzoeksproces. Hoewel ik te allen tijde mijn neutraliteit heb getracht te bewaren, blijf ik een heel 

actief sportende student die als coach ook zoveel mogelijk mensen aanzet tot sporten. Onbewust is het 

mogelijk dat ik de rol aanneem van een onderzoeker die met de handen uit de mouwen al oplossingen 

wil bedenken voor de problemen, zonder eerst de data te laten spreken. Hoewel ik me hier het hele 

proces bewust van was, kan het zijn dat door mijn toch geringe ervaring als onderzoeker, de neutraliteit 

niet altijd werd gewaarborgd. Doorheen de masterproef probeer ik daardoor het proces en mijn keuzes 

te beschrijven, om zo methodologische duidelijkheid te creëren.  

Of de interpretaties van de onderzoeker overeenstemmen met de realiteit wordt nagegaan als interne 

validiteit of geloofwaardigheid. Bryman (2012, p. 390) stelt hiervoor member checks voor en triangulatie. 

Het eerstgenoemde houdt in dat de respondenten van het onderzoek de bevindingen zouden lezen en 

beoordelen. Echter is deze techniek voor de masterproef niet toepasbaar. Aangezien het zoeken van 

respondenten al een lastig werk was, zou het opnieuw samenbrengen om resultaten te bespreken 
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eveneens moeilijk zijn. De andere techniek, triangulatie, kan op verschillende manieren. Voor deze 

masterproef is onderzoeker triangulatie niet mogelijk, al is dit onder andere bij heuristische analyses 

sterk aangeraden (Nielsen, 2021). Daarnaast is door het ontbreken van een team ook theorie triangulatie 

niet van toepassing. Qua data triangulatie zijn er zowel focusgroepen als interviews afgenomen, wat ten 

goede komt aan de geloofwaardigheid van het onderzoek (Mortelmans, 2018, p. 481). Bovendien werd 

het zo mogelijk de data op een cyclische manier te reflecteren (van Selm & Helberger, 2019, p. 166). 

Methodologische triangulatie, het combineren van kwantitatieve en kwalitatieve methoden, zou voor 

deze masterproef zeker een goede optie zijn geweest, aangezien dit bij andere vergelijkbare studies, 

zoals Miller et al. (2015) ook voor kwam. Bij het analyseren van de data was er veel aandacht voor 

zogenaamde ‘negatieve bewijzen’ waarbij bepaalde patronen of conclusies hun credibiliteit verliezen. 

Alle geformuleerde resultaten bevatten alle gemaakte nuances, waardoor zo goed mogelijk aan de 

geloofwaardigheid voldaan wordt. 

Dan volgt als laatste criterium de generaliseerbaarheid of overdraagbaarheid. In kwantitatief onderzoek 

ligt de nadruk hier op de steekproeftrekking en het organiseren van een voldoende aantal focusgroepen 

en interviews. Echter was het vinden van respondenten voor deze masterproef een enorme zoektocht, 

waardoor een lager aantal momenten heeft plaatsgevonden in vergelijking tot wat de methodologische 

literatuur aanhaalt. Echter focust men bij overdraagbaarheid van kwalitatief onderzoek op twee andere 

vlakken (Mortelmans, 2018, pp. 485-486). De inferentiële generaliseerbaarheid komt neer op het 

gebruiken van thick description. De context van het onderzoek en het verkrijgen van de resultaten zijn 

grondig beschreven, hoewel het moeilijk is als beginnend onderzoeker om alle emoties  en intenties van 

de respondenten te includeren. De gevonden concepten en theorieën in deze masterproef moeten de 

individuele case van NOVA Sport overstijgen, waardoor theoretische generaliseerbaarheid bekomen 

wordt. In vergelijking tot de literatuurstudie zijn er veel overeenkomsten, al ontbreekt een link met het 

eerder besproken transtheoretische model van gedragswijziging. 

Tot slot wil ik de nadruk leggen op het verschil tussen ‘actieve levensstijl’ en ‘sporten’. In de promotie 

en communicatie over deze masterproef werden steeds beide termen gebruikt, want het is duidelijk dat 

ze niet hetzelfde betekenen. Dat vertelde een respondent ook tijdens de focusgroep. 

Maar actieve levensstijl is voor mij eerder van goed eten en genoeg sporten en als ge gewoon één 

keer gaat sporten is dat geen actieve levensstijl ook al is dat een goed begin voor iemand die niet 

sport vind ik. (Transcript 1, Pos. 148)  

Zowel voor deze masterproef als voor de toekomstige communicatie van BS, is het verschil in notie 

belangrijk om zo niemand af te schrikken en het doel, studenten aan het bewegen te krijgen, duidelijk 

te maken.   
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Algemene conclusie 

Het doel van deze masterproef was om te onderzoeken hoe de Afdeling Beweging en Sport van de Vrije 

Universiteit Brussel meer studenten aan het sporten zou krijgen door een specifieke 

communicatiestrategie. Binnen deze strategie werd specifiek bekeken hoe een mobiele universitaire 

sport applicatie voor een betere en stimulerende communicatie zou kunnen zorgen. Uiteindelijk zou 

deze hoofdonderzoeksvraag beantwoord worden: 

Hoe kan een VUB Sport-app fysieke activiteit en een 

actieve levensstijl bij VUB- studenten stimuleren? 

Ten eerste werd gekeken naar welke mediakanalen studenten gebruiken om aan informatie over sport 

op de universiteit, en in specifiek de activiteiten en het aanbod van BS, te geraken. Zo groeit de rol van 

digitale kanalen voor gezondheidscommunicatie tegenwoordig enorm (Corcoran, 2007). Toch mag de 

brede communicatiemix niet over het hoofd gezien worden, aangezien ook traditionele media nog een 

groot publiek kunnen bereiken (Seymour-Budzynski et al., 2020). Onderzoek door UAB zelf toont aan 

dat informele kanalen zoals medestudenten en vrienden, naast een website tot de belangrijkste 

communicatiekanalen behoren (UAB, 2021, p. 17). De resultaten van deze masterproef bevestigen dat 

die communicatiemix zeer relevant is. Op sociale media hoort zo vooral promotioneel materiaal thuis. 

Om veel mensen te bereiken lijkt het ook het best om via de algemene kanalen van de VUB te werken. 

De website is een plek voor alle praktische informatie, waardoor deze slechts sporadisch wordt bekeken. 

Boodschappen op printmedia bereiken het publiek al minder, al kunnen de coronamaatregelen van het 

afgelopen academiejaar hun invloed hebben. Binnen de informele kanalen zijn vrienden de grootste 

informatiebronnen, net als studentenverenigingen. VUB-docenten lijken daarnaast ook de ideale 

tussenpersoon om studenten te informeren over het sportaanbod op de universiteit, zoals gebeurt in 

de richting Lichamelijke Opvoeding. 

Sinds de sportwereld op code rood staat, heeft de VUB de mobiele applicatie NOVA Sport in gebruik 

genomen. Aangezien heel wat literatuur het nut van sportapplicaties aantoont, lijkt een app niet te 

mogen ontbreken in de communicatiemix (Dute et al., 2016; Goodyear et al., 2019; Middelweerd et al., 

2015). Hier merken we op dat er een belangrijk onderscheid bestaat tussen fitnessapps, waarmee je gaat 

sporten, en apps als communicatiemiddel, zoals NOVA op dit moment in gebruik is. Dat onderscheid 

komt ook terug in de onderzoeksbevindingen. De belangrijkste functie blijft een ondersteunende en 

communicatieve.  

Wanneer we dieper ingaan op de functies van de app, met in het achterhoofd het doel van BS om zoveel 

mogelijk studenten aan het sporten te krijgen, concluderen we dat ook hier het sociale aspect een 
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belangrijke rol speel. Niet door het delen van activiteiten met volgers, maar door het uitnodigen van 

vrienden om samen te gaan sporten of naar een evenement te gaan. Een monitor functie kan handig 

zijn bij fitnessapps zoals Dute (2016) besluit, maar blijkt niet extra motiverend in deze masterproef. Ook 

een coaching functie, door een algoritme of professionals beheerd, is niet bepaald extra motiverend. Dit 

kunnen we verklaren door de positieve en negatieve gevoelens die over deze topics bestaan (Gowin et 

al., 2015; Middelweerd et al., 2015). Linken met sociale media hoeft al zeker niet omdat volgens 

studenten hier veel negatieve gevoelens over kunnen ontstaan, net zoals Middelweerd et al. (2015) 

besluiten.  

Nu zijn we bij het beantwoorden van de hoofdonderzoeksvraag aangekomen. In het communicatieplan 

hanteert BS, en bij uitbreiding UAB, het transtheoretische model van gedragswijziging (Buckworth & 

Dishman, 1996). Al is het model an sich een logisch te volgen plan, het implementeren in een applicatie 

is een ander paar mouwen. Zo worden de efficiëntie en effectiviteit ervan in vraag gesteld (Adams & 

White, 2005). Dit kan uitgebreid worden naar het feit dat er amper wetenschappelijke studies te vinden 

zijn die tonen dat sportapps gedragsverandering op lange termijn mogelijk maken. De heuristische 

analyse binnen deze masterproef toonde aan dat NOVA Sport op dit moment niet overeenstemt met 

de gebruiksvriendelijkheid en functies die van dergelijke apps te verwachten zijn. Om studenten aan te 

zetten tot sport en een actieve levensstijl, kent de applicatie te veel hiaten. De grootste motiverende 

factoren die in deze masterproef aan bod kwamen, zijn de weergave van statistieken, het gebruiken van 

een sociale mediaprincipe, meldingen gestuurd door de app, coaching door echte professionals en 

beloning na het voltooien van een activiteit. Echter hebben al deze zaken ook nadelen die zelfs kunnen 

leiden tot demotivatie. Het sociale aspect van sport blijft heel relevant: vrienden en 

studentenverenigingen zetten aan tot meer bewegen.  

Het methodologisch kader van deze masterproef kent, zoals eerder geformuleerd, verschillende 

limieten, waardoor de getrokken conclusies met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. 

Niettemin heeft dit onderzoek tot doel bij te dragen aan het onderzoek rond gedragsverandering door 

communicatieve sport apps, iets waar op dit moment weinig onderzoek over te vinden is.  Toekomstige 

studies kunnen meer verdieping bieden door het theoretische model achter deze apps bloot te leggen 

en toe te passen op universiteitsstudenten. Daarnaast zou het interessant zijn een licht te werpen op de 

sociale rol van sport in communicatie en hoe het studenten verder kan aanzetten om elkaar te stimuleren 

een actieve levensstijl te onderhouden.  

ENKELE AANBEVELINGEN VOOR UAB 

Aangezien deze masterproef actiegericht is, volgen op basis van de conclusies van de resultaten 

volgende aanbevelingen: 
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o Zet in op een communicatiemix waarbij: 

o  op de website alle praktische informatie en details over faciliteiten en activiteiten 

terug te vinden zijn; 

o op sociale media vooral veel promotioneel materiaal verschijnt, zoals foto’s en video’s 

om het publiek het aanbod, activiteiten en universitaire ploegen te laten ontdekken. 

Volgers aantrekken gebeurt het best via de algemene pagina’s van de VUB, 

o ook mails met een overzicht van het aanbod en de uren naar alle studenten verstuurd 

wordt, 

o de L-blok dé thuisbasis is van de sport. Posters vallen hier niet op, dus worden het 

best op plaatsen met veel passage gehangen. 

o Richt de boodschap in de communicatie op de sociale rol van sporten, waarbij de nadruk ligt 

op vrienden en studentenverenigingen. Zij sporen elkaar aan om te sporten. 

o Maak NOVA Sport gebruiksvriendelijker. Werk tot de doelen die studenten aanzetten om te 

sporten: het ontdekken van een breed initiërend sportaanbod en het uitnodigen van vrienden. 
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