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1 Probleemstelling 

 

1.1  Inleiding 

 
De Vrije Universiteit Brussel (VUB) is een Vlaamse universiteit waarvan de ene campus 

gelegen is in Elsene en de andere in Jette. De VUB biedt aan iedereen de mogelijkheid om te 

sporten in het sportcomplex van zowel Elsene als Jette. Deze sportcomplexen staan onder 

leiding van Dirk Van De Wiele, afdelingshoofd van beweging en sport. Zijn doel, samen met 

zijn team, is elke dag opnieuw iedereen aan te sporen tot regelmatig bewegen en/of sporten. 

Dit doel wil hij bereiken door het maximaal ter beschikking stellen van de sportinfrastructuur 

en een zo optimaal mogelijk aanbod van sportactiviteiten in elkaar te steken. Zo is het 

sportcomplex voorzien van een zwembad, omnisport zalen/terreinen, een atletiekpiste, een 

rugby/voetbalveld en een tennisveld/minivoetbalveld (VUB, 2021a). Doordat padel, de 

sporthype van 2020 en 2021, de snelst groeiende sport ter wereld is, vraagt het afdelingshoofd 

van beweging en sport zich af of het interessant is om padel te integreren in het sportaanbod 

van de VUB (Tennis Vlaanderen, 2021).  

 

Op de website van de VUB (VUB, 2021a) kan er waargenomen worden dat iedereen kan 

gebruik maken van het sportaanbod dat de VUB aanbiedt, zowel VUB-studenten, EHB-

studenten, VUB-personeel, EHB-personeel, VUB-alumni als externe gebruikers. Iedereen die 

wilt gebruik maken van het sportaanbod, is verplicht om eerst een sportkaart te kopen. Deze 

sportkaart is gedurende vijf jaar geldig. Voor het zwembad, de atletiekpiste, de losse verhuur 

van omnisport zalen/terreinen (om te voetballen, volleyballen etc.) en het tennisveld zullen er 

credits moeten aangekocht worden op de sportkaart. Om deze sporten te kunnen beoefenen, 

wordt er gebruik gemaakt van een creditsysteem. De tarieven van deze credits verschillen per 

sport. Daarnaast is er ook een Sportmix-kaart, waar er bodymix, boksen en andere sporten aan 

een eenmalig jaarlijks vast tarief worden aangeboden. Binnen drie à vier jaar zal padel zowel 

met de sportkaart, waar credits voor moeten worden gekocht, als in de Sportmix-kaart worden 

aangeboden. Dit werd niet mogelijk gemaakt voor de huidige drie tennisvelden waar er tevens 

minivoetbal op kan gespeeld worden. De reden hiervoor was dat er te veel kosten zijn om tennis 

aan te bieden in de Sportmix-kaart.   

 

Echter zijn de prijzen voor dit sportaanbod, credits en de Sportmix-kaart, verschillend per 

groep. De sportkaart die verplicht aan te kopen is, kost 8,40 euro voor iedereen. Als er 
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diepgaander gekeken wordt naar de Sportmix-kaart, kan er vastgesteld worden dat 

studenten/personeel 25,10 euro/jaar betalen. Terwijl VUB-alumni 50 euro/jaar en externe 

gebruikers 100 euro/jaar moeten betalen voor deze Sportmix-kaart. Doordat de prijzen 

verschillen per groep, waarbij er een hoger tarief wordt gevraagd aan de externe gebruikers, 

kan de VUB zijn sportdiensten tegen een goedkoper tarief aanbieden aan de studenten, 

personeel en alumni. 

 

Als er wordt gekeken naar Appendix A, kan er worden vastgesteld dat er 2.311 nieuwe leden 

in 2019 een VUB-sportkaart hebben aangeschaft, die verplicht aan te kopen is als men wil 

sporten. In 2020 kan er worden waargenomen dat er maar 1.141 nieuwe leden de VUB-

sportkaart hebben aangekocht. Door de intrede van het COVID-19 virus, kon de 

sportinfrastructuur slechts drie maanden normaal operationeel draaien, was het drie maanden 

gesloten en de overige zes maanden operationeel met beperkingen. In 2021 kan geobserveerd 

worden dat er 1.252 nieuwe leden een sportkaart hebben aangekocht. Doordat COVID-19 nog 

steeds in de maatschappij aanwezig is, was de sportinfrastructuur één maand gesloten. 

Vervolgens kon de sportinfrastructuur maar negen maanden operationeel draaien met 

beperkingen. Daarnaast is er over de resterende twee maanden nog geen data beschikbaar is. 

Doordat de VUB-sportkaart vijf jaar geldig is, zijn er in 2021 een totaal van 8.879 sportkaarten 

in gebruik. Een opvallende vaststelling die gemaakt kan worden, is dat er een aftakeling was 

van het totaal aantal gekochte VUB-sportkaarten van 2019 naar 2021. De hoofdreden voor deze 

lagere cijfers is de aanwezigheid van het COVID-19 virus in 2020 en 2021. De vraag die gesteld 

kan worden is of dat door padel te integreren in het sportaanbod en in de Sportmix-kaart, het 

totale aantal studenten dat een sportkaart aankoopt gaat stijgen.  

 

1.2  Probleemstelling 
 

Als de VUB padelvelden gaat aanleggen, gaat dit pas binnen drie of vier jaar gerealiseerd 

kunnen worden. De reden voor deze lange tijdspanne is dat de VUB een nieuw sportcomplex 

gaat zetten op de plaats waar er zich momenteel drie tennisvelden bevinden. Daarnaast kan er 

op deze tennisvelden ook minivoetbal worden gespeeld. Aangezien het nieuwe sportcomplex 

niet de gehele ruimte nodig zal hebben, blijft er nog een kleine plaats ongebruikt over. Deze 

ongebruikte plaats zal worden voorzien van vier padelvelden.  

 

Met dit onderzoek tracht er nagegaan te worden wat de invloed is van de aanleg van 
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padelvelden aan de VUB, op de sportparticipatie van de VUB-student. Daarnaast wordt er 

tevens gekeken of het voor de VUB wel interessant is om padelvelden aan te leggen.  

 

2 Onderzoeksvraag en deelvragen 

 
2.1  Onderzoeksvraag  

  

De onderzoeksvraag van dit onderzoek is: “Wat is de impact op het vlak van de sportparticipatie 

op de VUB van de VUB-student, door de aanleg van padelvelden op de VUB?”. Er wordt meer 

bepaald nagegaan of door de aanleg van padelvelden op de VUB, er een stijging zou zijn in het 

aantal VUB-studenten die sporten op de VUB. Door deze onderzoeksvraag te beantwoorden, 

gaat er een duidelijker beeld gevormd worden over hoe de VUB-studenten staan tegenover de 

aanleg van deze padelvelden. Daarnaast kan de verzamelde data van het gevoerde onderzoek 

ook helpen bij het nemen van een beslissing omtrent de extra faciliteiten (materiaal en nieuwe 

infrastructuur) dat ze kunnen aanbieden. Zo zal er aangetoond kunnen worden of de verhuur 

van materiaal nuttig is of niet. Verder zal er ook een duidelijker beeld worden geschetst of het 

al dan niet interessant is voor de opdrachtgever om padelvelden aan te leggen op de VUB. 

 

2.2  Deelvragen  

 
Deze onderzoeksvraag wordt opgedeeld in drie deelvragen, die een duidelijker antwoord kunnen 

formuleren op de onderzoeksvraag. 

Onze eerste deelvraag is: “Heeft de verdeling van de padelvelden in België een invloed op de 

beslissing van de student om de padelvelden op de VUB te gebruiken?”. 

Bij deze vraag tracht er achterhaald te worden of de VUB wel een geschikte plaats is om 

padelvelden te plaatsen. We gaan de bezettingsgraad in België, voornamelijk voor Brussel en 

Vlaanderen, van padelvelden in kaart brengen om te zien of er al dan niet hoge concurrentie is 

voor de VUB.  

 
De tweede deelvraag is: “Wat voor impact heeft het aanbieden van een goede infrastructuur en 

materiaal voor padel op de sportparticipatie van de VUB-studenten?” 

Voor de plaatsing van de padelvelden, zal er gebruik gemaakt worden van de huidige 

ondergrond die reeds gebruikt werd voor de huidige tennisvelden en het minivoetbalveld op de 

VUB. Met de infrastructuur wordt er gedoeld op de afdaken die boven de padelvelden geplaatst 
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kunnen worden. Door de aanleg van deze daken kan er ook tijdens regenbuien of slecht weer 

gebruik worden gemaakt van de padelvelden. Bij het materiaal gaat het voornamelijk over het 

zelf ter beschikking stellen van de padel rackets en ballen door de VUB.  

 
De derde deelvraag is: “Wat is de attitude van de VUB-studenten ten opzichte van de aanleg van 

padelvelden op de VUB?”  

In dit onderzoek zal er getracht worden na te gaan hoe de VUB-studenten staan ten opzichte van 

de aanleg van padelvelden. Hiermee wordt er specifiek bedoeld of dat ze geïnteresseerd zijn in 

het spelen van padel op de VUB. Om dit na te gaan, zullen er diverse variabelen worden 

geanalyseerd. Om deze attitude te beoordelen, zal er rekening worden gehouden met de 

verschillende elementen die de sport padel al dan niet aantrekkelijk maken voor de studenten, of 

ze al dan niet na drie à vier nog geïnteresseerd zijn om padel te beoefenen op de VUB en of door 

het aanbieden van meer springuren ze meer geneigd zouden zijn om padel te beoefenen in plaats 

van andere sporten op de VUB.  

 

Dit onderzoek zal niet alleen de populariteit en interesse van padel op dit moment nagaan, 

echter ook op de lange termijn. Door deze deelvragen te beantwoorden wordt er getracht, een 

beeld te schetsen van wat de impact is van de aanleg van de padelvelden op de sportparticipatie 

van de VUB-student. Indien er een positieve impact is door de aanleg van de padelvelden op 

de VUB, zou dit als een goede investering beschouwd kunnen worden. Aangezien het nog drie 

tot vier jaar kan duren vooraleer de padelvelden aangelegd zullen zijn, zal het antwoord op de 

onderzoeksvraag eerder een voorspelling zijn van de toekomstige impact op de VUB-studenten.  

3 Informatie uit secundaire bronnen 

 
3.1 Context over padel 

 

Padel is door Enrique Corcuera ontstaan in Mexico. Hij is de eerste persoon die een padelveld 

heeft aangelegd. Een opmerkelijke vaststelling dat gemaakt kan worden is dat het zijn 

oorspronkelijke bedoeling was om een tennisveld aan te leggen. Echter door ruimtegebrek 

besloot de eigenaar om zijn eigen regels op te stellen. Daarna werd de elitesport razendsnel 

populair en werd padel meegenomen naar Spanje via een vriend van Meneer Concuera. De 

aanleg van de eerste padelvelden in België, gebeurde in 2003. De eigenaar van deze velden 

was ook eigenaar van banen in Marbella, waar het een enorm succes kende (Tennis 

Vlaanderen, 2021). 
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De definitie van padel luidt als volgt: “Padel (ook wel bekend als paddletennis) is een dubbele 

racketsport die gebruik maakt van tennisregels en een scoresysteem, hoewel het wordt gespeeld 

op een afgesloten tennisbaan van synthetisch glas en metaal (10 x 20 m), waardoor het gebruik 

van zij- en achterwanden mogelijk is.” (Hum Kinet, J., Courel-Ibáñez, J., Sánchez-Alcaraz 

Martínez, B. J., & Cañas, J., 2017). 

 

Op het eerste zicht is padel te vergelijken met tennis doordat de regels, het scoresysteem en het 

speelmateriaal veelal op elkaar lijken (Keltenwoud, 2016). Padel kan zowel gespeeld worden 

op een enkelveld (1 tegen 1) als op een dubbelveld. Eén van de grote verschillen met tennis, 

zijn de glazen (of betonnen wanden) die het padelveld omringen. Deze wanden zorgen ervoor 

dat de bal ertegenaan gaat botsen, met gevolg dat de rally’s langer zijn dan bij tennis (Padel 

Vlaanderen, 2021). Uit het onderzoek van Courel-Ibáñez en Llorca-Miralles (2021) blijkt dat 

padel gezien wordt als een “easy-to-learn" of gemakkelijke sport om aan de leren aan de jeugd. 

Zo zorgt padel voor een toename in de sportparticipatie van de jeugd in hun vrije tijd. 

Voornamelijk omdat padel minder intensief is dan andere racketsporten zoals tennis en squash. 

 

De Vlaamse en Franstalige Gemeenschap zijn bevoegd voor cultuur en meer bepaald voor 

sport (Vlaamse Overheid, 2021). Als er wordt gekeken naar het aanbod van padel over heel 

België, kan worden vastgesteld dat er globaal een stijging van het aantal leden, clubs en 

terreinen aanwezig is. In de Franstalige Gemeenschap kan er opgemerkt worden dat er in 

december 2020, 3.620 leden van AFP actief waren en er maar 124 terreinen aanwezig waren. 

In de Vlaamse Gemeenschap kan er in december 2020 worden waargenomen dat er 27.009 

leden waren voor maar liefst 400 terreinen. Opvallend is dat er veel meer leden zijn dan er 

padelvelden zijn. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met het feit dat er ook 

niet-leden kunnen gebruik maken van de padelvelden. 

 

3.2 Het belang van sporten   
 

Volgens een analyse van Saéz et al. (2021) zijn vrouwelijke studenten minder gemotiveerd om 

deel te nemen in sportieve activiteiten, de voornaamste redenen hiervoor werden 

geïdentificeerd als de sociale angst die gepaard gaat met het lichaamsbeeld, 

vermoeidheid/luiheid en het gebrek van opportuniteiten om aan sport te kunnen deelnemen.   

Universiteiten bezitten over de capabiliteit om dit te kunnen veranderen. Universiteiten kunnen 

een actief beleid voeren, waarbij het beoefenen van sporten op de campus of elders gepromoot 

kunnen worden. Hiertoe behoort ook het wegwerken van deze tekortkomingen die vrouwelijke 
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studenten belemmeren, zoals het gebrek van faciliteiten en omgeving om te sporten. Uit het 

onderzoek blijkt ook dat jonge, pas ingeschreven, universitaire studenten gemotiveerder zijn 

om te sporten, dan diegenen die al langer studeren. Studenten die al enkele jaren op de campus 

actief zijn zouden meer aangezet moeten worden tot sporten. 

 

Dit werd ook vastgesteld in het verslag van Deliens et al. (2015) waarbij jonge universitaire 

studenten uitgedaagd werden door een brede waaier aan keuzes. Hierbij werden ze beïnvloed in 

het nemen van keuzes, door zichzelf en hun omgeving. Een andere factor dat meespeelde bij het 

nemen van een keuze om een activiteit uit te voeren is de toegankelijkheid. Dit onderzoek 

moedigde universiteiten ook aan om tijd vrij te maken voor sport in hun lessenroosters. Het 

aanzetten tot sporten en het bieden van voordelige tarieven voor studenten zou ook meer 

aanwezig moeten zijn. 

 
Ook het onderzoek van Daud et al. (2013) heeft ondervonden dat universiteiten een belangrijke 

rol spelen bij het verstrekken van de juiste faciliteiten en apparatuur om studenten aan te 

moedigen tot sporten. Zo bestaat er tevens een significante relatie tussen de omgeving en de 

betrokkenheid bij universitaire sporten. Daarnaast bestudeert het onderzoek ook de verdere 

invloed van de sportieve activiteiten op academische prestaties. Hierbij presteerden de 

sportievere studenten hoger op gestandaardiseerde testen. Het verstrekken van de juiste 

faciliteiten zou dus een cruciale rol spelen om aanhoudende verbetering te garanderen. Deze 

verbeteringen impliceren het aandrijven van studenten om frequenter te sporten, waardoor dit 

een gezondere levensstijl teweegbrengt. Merkwaardige verbeteringen zoals een beter 

zelfbeeld, minder stress en zelfs hogere academische prestaties. Deze verbeteringen in de 

academische prestaties zijn op hun beurt te wijten aan de langere en diepere concentratie ten 

gevolge van het sporten. 

 
3.3 Motivaties om te sporten  

 

Er bestaat een verschil in intrinsieke motivatie om te sporten tussen binnenlandse en 

internationale studenten. Dit werd onderzocht in het werk van Cho et al. (2020). Internationale 

studenten zijn meer geneigd om te sporten omwille van het gezonde karakter van de activiteit. 

Terwijl de sociale erkenning en uitdaging de kern vormen voor de motivatie van binnenlandse 

studenten. Dit verschil zou kunnen ontstaan door het feit dat de buitenlandse studenten een 

verschillende perceptie hebben op academische prestaties, waarbij aan academische prestaties 

verworven in het buitenland meer belang wordt gehecht. Eveneens kan dit ook zijn door de 
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cultuurverschillen die het vormen van een attractieve omgeving voor het sporten belemmeren. 

Het aanmoedigen van beide doelgroepen zou dus op een andere manier aangepakt moeten 

worden. Hierbij zouden de universitaire sportdepartementen meer de nadruk moeten leggen op 

het sociaal karakter van het sporten voor binnenlandse studenten. Voor de buitenlandse 

studenten zou er dan eerder gehamerd kunnen worden op het gezondheids- en rehabilitatie 

aspect van sporten. Dit kunnen de universiteiten onder andere doen door het aanbieden van 

sporten uit hun eigen culturen. 

 
In het onderzoek van Kilpatrick et al. (2005) werd het verschil tussen beide geslachten op vlak 

van motivatie om te sporten verder onderzocht. Hierbij werd er een onderscheid gemaakt tussen 

sporten met een competitief karakter of het slechts uitvoeren van een fysieke activiteit. Het 

onderzoek resulteerde dat voor beide geslachten de motivatie voor sporten eerder uit een 

intrinsieke aard was waarbij beide geslachten de motivatie bij zichzelf konden vinden door de 

positieve effecten op de gezondheid. Intrinsieke motivatie wordt in de literatuur geassocieerd 

met het aangaan van nieuwe uitdagingen zonder hiervoor beloond te moeten worden. Bij het 

uitvoeren van een fysieke activiteit zonder competitieverband, was de motivatie van extrinsieke 

aard. Het hogere engagement van vrouwen om aan fysieke activiteiten te doen met als doel om 

gewicht te verliezen, wordt verklaard door de hogere extrinsieke motivatie. Hiermee werd er 

gedoeld op de tevredenheid over het lichaam, die lager ligt bij vrouwen dan dat bij mannen, 

door de sociale standaarden over het vrouwelijke lichaam. Extrinsieke motivatie wordt in de 

literatuur vaak geassocieerd met sociale erkenning. Fenyves et al. (2019) ondervonden met hun 

onderzoek dat mannen meer geneigd waren om vaker te sporten dan vrouwen. Dit verschil 

bestond voornamelijk uit 3 aspecten, voornamelijk de redenen om deze sportactiviteiten te 

verwaarlozen, de motiverende factoren om aan te zetten tot sporten en competitie dat hierboven 

reeds aangehaald werd. Het verwaarlozen van deze sportactiviteiten door het gebrek aan tijd, 

motivatie, sportfaciliteiten en geld waren meer kenmerkend bij de vrouwen. Ook in dit 

onderzoek werd er geconcludeerd dat studenten in het hoger onderwijs met een gevulder 

lessenrooster, gebrek aan tijd als voornaamste reden aanhaalden om niet aan sportieve 

activiteiten deel te nemen. Motiverende factoren voor het vrouwelijke geslacht waren dan op 

hun beurt familie en vrienden, deze twee factoren namen een belangrijkere plaats in hun leven, 

terwijl het bij de mannen factoren zoals het sportieve en financiële aspect van meer belang 

waren. In de literatuur komen onderzoeken overeen dat zowel mannen als vrouwen het fysieke 

welzijn als belangrijkste motivator hebben voor het uitoefenen van sportieve activiteiten. 
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Courel-Ibáñez et al. (2017) onderzochten de effecten van padel op de fysieke capabiliteit bij 

volwassen vrouwen. De groep vrouwen dat tijdens dit onderzoek onderworpen werd aan het 

uitoefenen van padel, kenden een verbetering in hun fysieke fitheid en lichaamshouding. 

Expliciet betekende dit dat ze beter scoorden op hun core-uithoudingsvermogen, verticaal 

springen, balanceren op één voet en een hogere maximaalcapaciteit aan zuurstof, dat het lichaam 

kon opnemen tijdens het sporten. In het onderzoek werd aangehaald dat voor het spelen van 

padel minimale technische vaardigheden vereist zijn, wat padel dus aantrekkelijk maakt voor 

iedereen om actief bezig te kunnen zijn. De minimale vereiste technische vaardigheden en het 

sociaal karakter van padel kunnen factoren zijn die mensen aanzetten tot het uitoefenen van de 

sport, die met de COVID-19 periode een bloei in populariteit kende. Dit is een recente trend 

waardoor er nog te weinig onderzoek kon uitgevoerd worden. In het werk van Ascione, A. (2021) 

werd het sociaal en vormend karakter van padel besproken. Gedurende de coronacrisis heeft 

padel een basis kunnen vormen voor sociale contacten en het vormen van vriendschappen. Deze 

factoren werden reeds als motivatoren aangehaald voor het aanzetten tot sporten in de 

voorgaande literatuur. 

 

In het onderzoek van Wicker, P. (2020) werd er onderzocht of er een relatie is tussen de 

reisafstand naar een sporttraining en het subjectieve welzijn van de sporter. Er werd een negatief 

verband vastgesteld tussen deze variabelen. Dit wil zeggen dat hoe langer de reisafstand naar de 

training is, hoe slechter het welzijn van de sporter is, waardoor deze mensen ook minder vaak 

sporten. De personen dat voor dit resultaat zorgden werden gezien als ongelukkige reizigers. Het 

is wel belangrijk om aan te halen dat sporters die aan competitie doen, meer bereid zijn om 

verder te reizen voor het beoefenen van hun sport en vooral voor competitie. Deze mensen kiezen 

er dan ook bewust voor om verder te gaan in de sport en dit kan vaak alleen maar bereikt worden 

door ook verder te gaan in afstand. 

 

 

4 Onderzoeksplan – methodologie 

 
In dit onderdeel gaan we dieper in op het onderzoeksplan en de methodologie van ons 

marktonderzoek. Met dit onderzoek in verband met de aanleg van padelvelden op de VUB, 

wordt getracht te weten te komen of studenten meer gebruik zouden maken van de 

sportinfrastructuur, meer specifiek van de padelvelden die de VUB zal aanbieden. Om de 

onderzoeksvraag en deelvragen te beantwoorden, zal er gebruik worden gemaakt van een 

conclusief onderzoek.  
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4.1  Doelgroep 
 

In dit onderzoek gaat de focus hoofdzakelijk liggen op studenten die studeren aan de VUB te 

Etterbeek. De VUB laat daarnaast ook het VUB-personeel, de VUB-alumni en externe 

gebruikers gebruik maken van hun sportinfrastructuur tegen een bepaalde prijs. Echter worden 

alleen de VUB-studenten onder de loep genomen aangezien deze het grootste aantal 

vertegenwoordigen van de vier verschillende categorieën (Appendix A).  

Volgens de cijfers van BISA-projectie over de schoolbevolking (2020) was er een totaal van 

19.156 VUB-studenten in Brussel in 2019-2020. In het PDF-document, facts_figures_2021, dat 

openbaar door de VUB ter beschikking wordt gesteld, kan worden afgeleid dat er acht 

studeerprogramma’s zijn. Daarnaast zal onze doelgroep alleen maar bestaan uit de Bachelor- en 

Masterstudenten. Voor de Bachelor studenten zijn er in totaal 7.761 studenten ingeschreven 

voor het jaar 2019-2020. Voor de Masterstudenten zijn er in totaal 5.649 studenten ingeschreven 

in het jaar 2019-2020. Met deze verhouding gaat er ook rekening worden gehouden wanneer 

deze studenten onderzocht gaan worden.   

   

4.2  Datacollectie 
 

In dit conclusief onderzoek gaat er gebruik worden gemaakt van één datacollectie-instrument 

namelijk, enquêtes. Eén van de voordelen voor het gebruik van deze kwantitatieve methode, is 

dat de visie van de onderzoeker niet wordt opgedrongen bij de respondent (van Zwieten & 

Willems, 2004). Daarnaast is een kwantitatief onderzoek beter voor dit onderzoek aangezien er 

gesproken wordt over een grote populatie van 13.410 studenten, indien de Bachelor- en 

Masterstudenten worden samengeteld (Verhoeven, 2011). Met dit totaal aantal studenten zou er 

volgens Fisher (2010), een steekproef van 374 enquêtes afgenomen moeten worden voor een 

betrouwbaarheidsniveau van 95% te behalen en een foutmarge van 5%. Rekening houdend met 

de verhouding tussen Bachelor- en Masterstudenten, zouden er 216 Bachelorstudenten en 158 

Masterstudenten geobserveerd moeten worden.  

 

Voor informatie te weten te komen over de VUB-studenten gaat er gebruik worden gemaakt van 

sociale media en vervolgens gaat er een quotasteekproef gevoerd worden. Bij een 

quotastreekproef is er de behoefte om een representatieve steekproef te halen uit de populatie 

waarbij de populatie wordt onderverdeeld in subgroepen of quota. Het is de bedoeling dat er van 

elke subgroep enkele leden in de steekproef zitten. In onze steekproef gaan er twee subgroepen 
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worden bepaald en we opteren om zo representatief mogelijk te werken qua faculteit (Recht en 

Criminologie, Sociale Wetenschappen & Solvay Business School, Psychologie & 

Educatiewetenschappen, Letteren en Wijsbegeerte, Wetenschappen en Bio-

ingenieurswetenschappen, Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie en 

Ingenieurswetenschappen) en qua opleidingsniveau (Bachelor en Master). Een voordeel van deze 

steekproefmethode is dat we overlappend aan beide criteria, faculteit en opleidingsniveau, een 

aantal respondenten voor ogen kunnen hebben. Per faculteit opteren we voor een 30-tal studenten 

en per opleidingsniveau opteren we voor een 25-tal Bachelorstudenten en een 15-tal 

masterstudenten. We linken dit aan het feit dat er meer Bachelorstudenten dan master studenten 

zijn. Er wordt geopteerd voor een quotastreekproef omdat dit geen toevalsteekproef is. Hierdoor 

is er een zekere mate van vrijheid om de respondenten te verzamelen. Vervolgens wordt deze 

quotasteekproef gezien als één van de meest kostenefficiënte en haalbare manier om 

respondenten te verzamelen.  

 

De enquêtes zullen worden verspreid over sociale media platforms zoals Instagram en Facebook. 

Daarnaast zal de quotasteekproef worden afgenomen op de VUB-campus te Elsene meer 

specifiek aan de Esplanade en cafetaria van de VUB en ook aan het station van Etterbeek.  

 

4.3  Procedures (technieken en methoden) 
 

Voor het conclusief onderzoek gaat er geopteerd worden voor een online enquête om de 

respondenten te ondervragen. Deze online enquête gaat worden gemaakt via Qualtrics. In 

Appendix B wordt er een template weergegeven van hoe de enquête er zal uitzien. Zo wordt er 

een opsplitsing gemaakt van drie delen in de enquête. Het eerste deel zijn introducerende vragen, 

het tweede deel bevat de inhoudelijke vragen en het derde deel zullen de persoonlijke vragen 

bevatten. Daarnaast zal er ook gebruik worden gemaakt van een Likertschaal, waarmee het halo-

effect (antwoordtendentie) kan gereduceerd worden. Het halo-effect is een fenomeen dat 

plaatsvindt wanneer er een algemene indruk van een persoon gevormd wordt op basis van een 

bepaalde eigenschap van die persoon (Bauwens, 2020). Toegepast op onze enquête betekent dit 

dat de respondent van de enquête, zijn mening over één bepaald kenmerk gaat projecteren op alle 

andere kenmerken. Om dit tegen te gaan stellen gaan we gebruik maken van negatieve 

zinsstructuren. Daarna zullen deze zinsstructuren terug positief worden gemaakt (reversen). Aan 

de hand van deze manier kan de betrouwbaarheid van de enquêtes worden getest.   

Doordat ons onderzoek een groot aantal waarnemingen bevat, gaat er gebruik worden gemaakt 

van een conclusief statistisch onderzoek en van beschrijvende statistiek voor de 
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hoofdonderzoeksvraag en deelonderzoeksvragen te beantwoorden. Als alle data verzameld is, zal 

deze data geanalyseerd moeten worden. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van R-studio en 

Excel om statistische testen en visuele representaties van de regressieanalyse(n). Er wordt 

gebruik gemaakt van een ordinale lineaire regressieanalyse om het effect van onafhankelijke 

variabelen op de afhankelijke variabele, namelijk sportparticipatie te kunnen onderzoeken. Er 

wordt dus geprobeerd om te weten komen of er een samenhang is tussen de verschillende 

onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele. 

 
4.3.1 Hypotheses  
 

Doordat we gebruik gaan maken van kwantitatieve data, door het groot aantal waarnemingen 

dat het onderzoek gaat bevatten, is het noodzakelijk om hypotheses op te stellen om onze 

verwachtingen te testen. De hypotheses zijn gebaseerd op de reeds vermelde literatuur. Voor 

elke hypothese zullen de onafhankelijke variabelen en afhankelijke variabele besproken worden. 

Daarnaast is het belangrijk om te kijken welke meetschaal deze variabelen hebben. In 

onderstaande tabel 1 wordt er een overzicht weergegeven van de meetschalen die de 

verschillende variabelen hebben.  

 

Tabel 1: Meetschalen en bijbehorende enquête vragen per variabele 

Variabele Meetschaal  Bijhorende enquête vraag 

Geslacht  Nominale schaal Q25 

Faculteit  Nominale schaal  Q4 

Opleidingsjaar  Ratio schaal  Q3 

Redenen die de sport padel 

aantrekkelijk maken bij mensen 

die het niet spelen 

Nominale schaal  Q12 

Reden die de sport padel 

aantrekkelijk maken bij mensen 

die het spelen 

Nominale schaal Q9 

Reden die het sporten 

aantrekkelijk maken (exclusief 

padel) 

Nominale schaal Q8 

Wanneer worden deze sporten 

beoefend buiten de VUB 

Nominale schaal Q7 

Wanneer worden deze sporten 

beoefend op de VUB 

Nominale schaal  Q19 

Padel racket Interval schaal  Q15-1 

Padelballen Interval schaal  Q15-2 

Al padel spelen of niet  Binaire nominale schaal  Q5 

Belichting Interval schaal  Q15-3 

Afdak Interval schaal  Q15-4 

Padel is gemakkelijk aan te leren  Interval schaal  Q14-3 
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Geïnteresseerd om padel te 

beoefenen (algemeen) 

Interval schaal  Q14-1 

Geïnteresseerd om padel te 

beoefenen op VUB 

Interval schaal  Q14-2 

Tijdens springuren, meer geneigd 

zijn om padel te spelen op de VUB 

in plaats van andere sporten op de 

VUB. 

Interval schaal Q14-4 

Het al in bezit hebben van 

padelmateriaal  

Nominale schaal  Q13 

Al sport beoefenen of niet Nominale schaal  Q5 

Ver of dicht bij de VUB wonen Nominale schaal  Q21 

Hoe vaak sporten buiten de VUB Ordinale schaal Q6 

Hoe vaak sporten op de VUB Ordinale schaal Q17 

 Bron: Zelf samengesteld 

 

Voor alle onderstaande hypotheses is de afhankelijke variabele, de sportparticipatie van de 

VUB-student op de VUB. Deze wordt gemeten via vraag Q14-2.  

 

• Hypothese 1: Het aanbieden van materiaal voor padel heeft een positieve invloed op de 

sportparticipatie van de studenten.  

• Variabelen voor hypothese 1: 

o De onafhankelijke variabelen zijn hierbij: padel rackets verhuur (Q15-1), 

padelballen verkopen (Q15-2), opleidingsjaar (Q3), geslacht (Q25), het al 

beoefenen van padel (Q5), het al in bezit zijn padelmateriaal (Q13) en faculteit 

(Q4). 

 

• Hypothese 2: Het aanbieden van verlichting en een dak heeft een positieve invloed op de 

sportparticipatie van de studenten. 

• Variabelen voor hypothese 2: 

o De onafhankelijke variabelen hier zijn: belichting (Q15-3), afdak (Q15-4), 

opleidingsjaar (Q3), faculteit (Q4) en geslacht (Q25)  

Zoals vermeld in de literatuurstudie is een goede infrastructuur op de universiteit, een extra 

motivatie voor de student om te sporten (Daud et al., 2013). De focus in ons onderzoek wordt 

gelegd op zowel het aanbod van materiaal (padel racket en padelballen), als op de aanwezigheid 

van een goede omgeving waar padel gespeeld kan worden. Met een goede omgeving wordt de 

beschikbaarheid van verlichting en een afdak van het veld, in geval van regen bedoeld.  
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• Hypothese 3: Zowel vrije tijd voor en na de lessen, als springuren zorgen voor een 

positieve invloed op de sportparticipatie van de studenten.  

• Variabelen voor hypothese 3:  

o De onafhankelijke variabelen zijn: wanneer worden deze sporten beoefend buiten 

de VUB (Q7), wanneer worden deze sporten beoefend op de VUB (Q19), meer 

geneigd om padel te spelen in plaats van andere sporten wanneer er meer 

springuren zijn (Q14-4), faculteit (Q4), opleidingsjaar (Q3) en geslacht (Q25).  

Vervolgens bleek in de literatuurstudie dat de toegankelijkheid tot sport, een bepalende factor is 

dat de studenten aanzet om te sporten (Deliens et al., 2015). Het vrijmaken van tijd in het 

lessenrooster om te sporten, kan een invloed hebben op sportparticipatie.  

 

• Hypothese 4: Studenten die dicht bij de VUB wonen zijn meer geneigd om padel te 

spelen op de VUB.  

• Variabelen voor hypothese 4:  

o De onafhankelijke variabelen zijn: opleidingsjaar (Q3), geslacht (Q25), faculteit 

(Q4) en dicht bij de VUB wonen of niet en is dit bepalend (Q21). 

Uit het onderzoek van Wicker P. (2019), is gebleken dat het al dan niet ver wonen van de 

sportinfrastructuur een belangrijke factor is om te sporten. Daarom is sporten op de plaats waar 

gestudeerd wordt, in dit geval de universiteit, een mogelijkheid. 

 

• Hypothese 5: Studenten die al sport beoefenen, gaan meer geneigd zijn om padel te 

beoefenen.  

• Variabelen voor hypothese 5: 

o De onafhankelijke variabelen zijn: opleidingsjaar (Q3), geslacht (Q25), faculteit 

(Q4), al sport spelen of niet (Q5), al padel spelen of niet (Q5), hoe vaak sporten 

buiten de VUB (Q6) en hoe vaak sporten op de VUB (Q17). 

Uit de literatuurstudie is gebleken dat sportende mensen, een verbetering in hun fysieke 

gezondheid kenden (Kilpatrick et al.,2015). Dit kan een factor zijn dat studenten aanzet tot 

sporten, omwille van de verbeteringen in de fysieke gezondheid van de persoon, zal deze ook 

geneigd zijn om te blijven sporten.  

 

• Hypothese 6: VUB-studenten die vinden dat padel makkelijk aan te leren is, zijn meer 

geneigd om padel te spelen op de VUB.  
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• Variabelen voor hypothese 6: 

o De onafhankelijke variabelen zijn: opleidingsjaar (Q3), faculteit (Q4) geslacht 

(Q25) en gemakkelijk aan te leren (Q14-3). 

Uit het onderzoek van Courel-Ibáñez et al. (2017), is gebleken dat voor het spelen van padel 

minimale technische vaardigheden vereist zijn. Doordat er minimale technische vaardigheden 

vereist zijn, kan deze sport gemakkelijk beoefend worden. Hierdoor kan het een aantrekkelijke 

sport zijn voor bepaalde mensen.  

 

 

4.3.2 Uitwerking van de hypotheses  

 

Om deze hypotheses te toetsen gaat er gebruik worden gemaakt van een regressieanalyse, 

namelijk een ordinale logistische regressie. Deze ziet er als volgt uit:  

Y = β0  + β1 + … + βn + ℇ 

Waarbij Y de afhankelijke variabele is, de bèta’s zijn de onafhankelijke variabelen en epsilon is 

de error. Het verschil met normale lineaire regressie is dat onze afhankelijke variabele, de 

sportparticipatie, een ordinale variabele is. Met ordinale logistische regressie kunnen we deze 

ordinale variabele dus proberen te voorspellen aan de hand van twee of meer onafhankelijke 

variabelen. Zo gaan we toetsen of er een relatie is tussen de afhankelijke variabele en de 

onafhankelijke variabelen.  

Voor elke hypothese geldt dus de sportparticipatie als afhankelijke variabele, en de 

onafhankelijke variabelen staan voor elke hypothese opgesomd (4.3.1. Hypotheses). Een 

ordinale logistische regressie ziet er dus als volgt uit voor bijvoorbeeld Hypothese 3: 

 

Sportparticipatie = β0 + β(Q17) + β(Q18) + β(Q4) + β(Q3) + β(Q24) + ε 

 

Met deze regressieanalyse gaan we voor elke hypothese altijd een nulhypothese en een 

Alternatieve hypothese opstellen, die er als volgt uitziet: 

 

Nulhypothese :  

H0: β1 = β2= βn = 0 (met n= aantal onafhankelijke variabelen) 

 

In de nulhypothese zijn alle onafhankelijke variabelen gelijk aan nul. Dit betekent dus dat de 

nulhypothese stelt dat geen enkel van de onafhankelijke variabelen een invloed heeft op de 

afhankelijke variabele, de sportparticipatie. 
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Alternatieve hypothese: 

HA: Ten minste één βn ≠ 0 (met n= aantal onafhankelijke variabelen) 

 

In de alternatieve hypothese gaan we de nulhypothese proberen te verwerpen, namelijk dat er 

dus minstens één van de onafhankelijke variabelen wel degelijk een invloed heeft op onze 

afhankelijke variabele. Als we dit uitkomen, kunnen we de nulhypothese verwerpen en besluiten 

dat de toevoeging van padelvelden wel degelijk een invloed zal hebben op de sportparticipatie 

van de studenten. 

 

 

5 Analyseplan en resultaten 
 

5.1  Pilotstudie 

Alvorens de enquête verspreid werd, is er een pilotstudie uitgevoerd. Hierbij werd er aan 24 

willekeurige respondenten (negentien Nederlandstalige en vijf Engelstalige) gevraagd om de 

enquête in te vullen en een kritische reflectie te geven. Hieruit bleek dat de gemiddelde tijd om 

de enquête in te vullen rond de vijf à tien minuten bedroeg. De voornaamste aanpassingen die 

voortgekomen zijn uit de feedback waren omtrent de spelling. Vervolgens werden er diverse 

opmerkingen gemaakt omtrent de antwoordopties die de respondenten konden geven. Tevens 

ondervonden verschillende respondenten moeilijkheden om de Likertschaal, die gebruik maakte 

van een negatieve zinsformulering, in te vullen. Echter werd er toch besloten om deze 

Likertschaal te behouden om het halo-effect tegen te gaan. Hierdoor kan deze vraag ook als 

controlevraag dienen, aangezien er zo opgemerkt kan worden of de respondenten aandachtig deze 

enquête hebben ingevuld of niet.   

5.2  Dataverwerking 

 
Tabel 2: Quotasteekproef tabel geordend per opleidingsniveau en faculteit 

            Opleidingsniveau 

 

 

Faculteit 

 

 

Bacheloropleiding 

 

 

Masteropleiding 

 

 

Totaal 

 

Recht en Criminologie 

 

 

25 

 

16 

 

41 

 

Sociale Wetenschappen & Solvay 

Business School 

 

 

43 

 

76 

 

 

 

119 
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Psychologie & 

Educatiewetenschappen 

 

 

19 

 

22 

 

41 

 

Letteren en Wijsbegeerte 

 

 

11 

 

8 

 

19 

 

Wetenschappen en Bio-

ingenieurswetenschappen 

 

 

18 

 

15 

 

33 

 

Ingenieurswetenschappen 

 

17 

 

15 

 

32 

 

Lichamelijke Opvoeding en 
Kinesitherapie 

 

 

29 

 

21 

 

50 

 

Totaal 

 

162 

 

173 

 

335 

Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 

Het gevoerde onderzoek bestaat uit 444 respondenten. Echter moet er nog rekening worden 

gehouden met het feit dat er invalide enquêtes tussen zitten. Zo zijn de enquêtes die niet volledig 

ingevuld zijn, geen VUB-studenten bevatten, VUB-studenten die tot de faculteit Geneeskunde 

en Farmacie behoren en de VUB-studenten die geen Bachelor- of Masteropleiding volgden eruit 

gehaald. Tevens werden er enquêtes waarbij vraag 21 niet werd beantwoord, eruit gehaald. 

Hierdoor blijven er in totaal 335 geldige enquêtes over, zoals te zien is in Tabel 2. De data 

verkregen uit de geldige enquêtes, werden geordend in een Excel-bestand om verdere conclusies 

uit te kunnen trekken.  

 

5.2.1. Beschrijvende statistiek 

Uit onze steekproef van 335 geldige respondenten kan er afgeleid worden dat de minderheid 

(41,79%) van de respondenten mannen zijn. Daarnaast is de steekproef verdeeld onder 48,35% 

Bachelorstudenten en 51,65% Masterstudenten, wat een evenwichtige verdeling is onder de twee 

opleidingsniveaus. Als er gekeken wordt naar de verdeling van de respondenten over de 

verschillende faculteiten, kan er opgemerkt worden dat maar liefst 35,52% van de respondenten 

uit de faculteit Sociale wetenschappen & Solvay Business School komen. Uit de faculteit Letteren 

& Wijsbegeerte komen het laagste aantal respondenten, namelijk slechts 5,67%. De beperkingen 

dat deze verdeling met zich meebrengt zullen verder worden toegelicht in het deel over de 

beperkingen bij dit onderzoek. Extra tabellen en grafieken om cijfers te verduidelijken voor de 

beschrijvende statistiek zijn terug te vinden in appendix B. 
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Figuur 1: veredeling van de 335 geldige respondenten 

 
Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 

 

 

In tabel 3 wordt er een onderscheid gemaakt tussen padel dat niet geïntegreerd wordt in de 

sportkaart en padel dat wel wordt geïntegreerd in de sportkaart. Globaal gezien kan er worden 

vastgesteld dat de meerderheid (85,97%) van de VUB-studenten sporten. Als padel wordt 

geïntegreerd in de sportkaart, zal de stijging in het totaal aantal VUB-studenten die sporten slechts 

5,37% zijn. Echter kan dit toch als een aanzienlijke stijging gezien worden omdat er nu 91,34% 

van het totaal aantal respondenten zal sporten. Zo zouden er maar liefst 176 van de 335 VUB-

studenten bereid zijn om padel op de VUB te beoefenen (Tabel 4). Als er dieper wordt ingegaan 

op het onderdeel van VUB-studenten die sporten, kan er waargenomen worden dat er een aantal 

veranderingen hebben plaatsgevonden.  

 

Zo is er eerst en vooral, door padel te integreren in de sportkaart, een opmerkelijke stijging van 

33,73% in het onderdeel van ‘VUB-studenten die zowel op de VUB als buiten de VUB sporten’. 

Hierdoor gaan 54,03% van de VUB studenten zowel buiten de VUB als op de VUB sporten. De 

hoofdreden voor deze stijging is dat de VUB-studenten die alleen buiten de VUB sporten, nu een 

sportkaart zouden kopen om op de VUB padel te beoefenen. Een andere reden is dat er twaalf 

van de negentien respondenten, die niet gebruik maakten van hun sportkaart, nu wel bereid 

zouden zijn om de sportkaart te gebruiken en credits aan te kopen om padel te beoefenen. 
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Daarnaast zullen er tevens 35 van de 49 respondenten, die al een sportkaart hadden en deze 

gebruikten, credits aankopen voor padel te beoefenen.  

 

Daarnaast is er tevens een stijging van 4,48%, door padel te integreren in de sportkaart, in het 

onderdeel van ‘VUB-studenten die alleen op de VUB sporten’. De hoofdreden voor deze stijging 

is dat 14 van de 47 respondenten die geen sportkaart hebben en die nooit sporten, een sportkaart 

zouden aankopen om padel te beoefenen. Een andere reden is dat er één van de vier respondenten 

die de sportkaart niet gebruikte, de sportkaart wel zou gebruiken om padel te beoefenen. 

Daarnaast zal er tevens één van de vier respondenten, die al een sportkaart had en deze gebruikte, 

credits aankopen voor padel te beoefenen. 

 

Tabel 3: Gegevens i.v.m. sportende en niet-sportende studenten 

Sportparticipatie van de VUB-studenten  

Padel niet 
geïntegreer
d in de 
sportkaart 

Padel niet 
geïntegreer
d in de 
sportkaart 
(uitgedrukt 
als 
percentage)  

Padel 
geïntegreer
d in de 
sportkaart  

Padel 
geïntegreer
d in de 
sportkaart 
(uitgedrukt 
in 
percentage)  

VUB-studenten die sporten  288 85,97% 306 91,34% 

   VUB-studenten die alleen buiten VUB sporten 216 64,48% 103 30,75% 
   VUB-studenten die alleen op de VUB sporten 
en  
   gebruiken hun aangekochte sportkaart 4 1,19% 19 5,67% 

   VUB-studenten die zowel op de VUB als buiten  
   de VUB sporten  68 20,30% 181 54,03% 

      gebruiken sportkaart      49        14,63%      174    51,94% 

      gebruiken sportkaart niet     19        5,67%    7    2,09% 

VUB-studenten die niet sporten  47 14,03% 32 9,55% 
   VUB-studenten die niet sporten en een VUB  
   sportkaart hebben aangekocht, maar deze niet  
   gebruiken 4 1,19% 3 0,90% 

   VUB-studenten die niet sporten en geen  
   sportkaart hebben aangekocht 43 12,84% 29 8,66% 

Totaal aantal VUB-respondenten 335 100,00% 335 100,00% 

Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 
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Tabel 4: Gegevens i.v.m. studenten die wel en niet padel willen spelen op de VUB1 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 

 

Om de perceptie van de studenten over padel beter te kunnen visualiseren, zal er worden 

gekeken naar welke elementen ervoor zorgen dat studenten reeds padel beoefenen en voor de 

studenten die geen padel beoefenen zal er gekeken worden naar welke elementen deze sport 

aantrekkelijk zouden maken. De eerste indeling tussen de studenten gebeurde door te peilen 

of ze reeds padel beoefenen, zo waren er 63 studenten wat neerkomt op een verhouding van 

18,80% ten opzichte van alle respondenten die reeds padel beoefenden. Hierbij werd hun 

gevraagd welke elementen ervoor zorgde dat ze padel beoefenden, waarbij sociaal contact, 

gemakkelijk te beoefenen en fysieke gezondheid (conditie) als voornaamste redenen werden 

aangehaald.  

 

De tweede indeling gebeurde door te kijken of de studenten die geen padel beoefenden reeds 

de sport kenden. Van de 272 studenten die geen padel beoefenen, kende 224 (82,35%) van 

deze studenten reeds deze sport, de minderheid met 48 respondenten had nog niet van padel 

gehoord. Als er gekeken wordt naar de studenten die padel kennen maar niet beoefenen, 

VUB-studenten die padel willen spelen op de VUB Aantal respondenten  

VUB-studenten die padel willen spelen op de VUB 176 
VUB-studenten die een sportkaart willen aankopen door padel te 
integreren in het sportaanbod van de VUB 127 

   VUB-studenten die niet sporten en geen sportkaart hebben  14 

   VUB-studenten die alleen buiten de VUB sporten en geen sportkaart  
   hebben  113 

VUB-studenten die credits willen aankopen op hun sportkaart  49 

   VUB-studenten die hun sportkaart gebruiken 36 

      VUB-studenten die alleen op de VUB-sporten  1 

      VUB-studenten die zowel op de VUB als buiten de VUB sporten 35 

   VUB-studenten die hun sportkaart niet gebruiken 13 

      VUB-studenten die zowel op de VUB als buiten de VUB sporten 12 

      VUB-studenten die niet sporten  1 

VUB-studenten die geen padel willen spelen op de VUB 159 

Totaal aantal VUB-studenten  335 
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kunnen we zien dat de voornaamste redenen die deze sport aantrekkelijk zouden maken 

nagenoeg dezelfde redenen zijn, als de redenen aangehaald door de studenten die padel al 

beoefenen. Deze groep plaatste ze echter in een andere volgorde, zo werd sociaal contact 

opgevolgd door fysieke gezondheid (conditie) en gemakkelijk te beoefenen. Ook de laatste 

groep van studenten die aangaven noch padel te beoefenen noch deze sport te kennen, gaven 

dezelfde drie elementen als voornaamste redenen aan. Fysieke gezondheid (conditie) werd bij 

deze groep gevolgd door sociaal contact en gemakkelijk te beoefenen. 

 

Ondanks dat de verschillende groepen dezelfde drie voornaamste redenen aangaven, bestond 

er toch nog een minimaal verschil tussen de studenten die padel kennen en/of beoefenen en 

de studenten die nooit van deze sport gehoord hadden. Beide groepen die reeds in contact 

waren gekomen met padel, gaven in hogere percentages aan dat het sociale aspect van deze 

sport het voornaamste reden is om deze sport (eventueel) te beoefenen.  

 

Grafiek 1: Redenen om padel (eventueel) te beoefenen 

 

Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 
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Als er wordt gekeken naar de impact van vrije tijd op de sportparticipatie van de VUB-

studenten (grafiek 2), moet er eerst een korte toelichting worden gegeven over de aantal 

respondenten die in de grafiek worden gebruikt. Zo is het aantal respondenten die buiten de 

VUB sport verschillend van het aantal respondenten die een sportkaart bezitten en deze 

gebruiken. Er zijn 216 respondenten die buiten de VUB sporten en daarnaast zijn er 53 

respondenten die een sportkaart bezitten en deze gebruiken om te sporten.  

Eerst en vooral kan er vastgesteld worden dat de meerderheid van de respondenten na de lessen 

gaat sporten. Als er wordt gekeken naar het tweede meest voorkomende tijdstip voor deze 

sporten te beoefenen, kan er een duidelijk verschil worden opgemerkt tussen de VUB-

studenten die buiten de VUB sporten en de VUB-studenten die een sportkaart hebben en deze 

gebruiken. Zo gaan enerzijds 41,51% van de 216 respondenten, die alleen buiten de VUB 

sporten, tijdens het weekend gaan sporten. Terwijl er geen enkele VUB-student die een 

sportkaart heeft en deze gebruikt, tijdens het weekend zal sporten. Anderzijds, is er geen 

enkele respondent van diegene die alleen buiten de VUB sport, die zal sporten tijdens de 

springuren. Terwijl 20,63% van de VUB-studenten die een sportkaart hebben en deze 

gebruiken, wel tijdens de springuren zal sporten. Een opmerkelijke vaststelling die gemaakt 

kan worden is dat er 38,51% (akkoord en helemaal akkoord) van de respondenten meer 

geneigd zouden zijn om padel te beoefenen op de VUB in plaats van andere sporten indien ze 

springuren zouden hebben, hierbij bestaat de verhouding uit 12,54% helemaal akkoord en 

25,97% die akkoord ging (Tabel 5). Slechts 25,97% van de respondenten heeft hier een 

neutrale houding over.  

 

Grafiek 2. De impact van vrije tijd op de sportparticipatie van VUB-studenten die sporten  

 
Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 
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Tabel 5: Gegevens i.v.m. springuren 

Impact van springuren op het spelen van padel op 
de VUB 

Helemaal 
niet 
akkoord 

Niet 
akkoord Neutraal Akkoord 

Helemaal 
akkoord 

Indien ik springuren zou hebben, dan zou ik meer 
geneigd zijn padel te spelen in plaats van andere 
sporten 11,94% 23,58% 25,97% 25,97% 12,54% 

Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 

 
 

Vervolgens wordt er nagegaan of het aanbieden van padelmateriaal (padelracket en 

padelballen) en infastructuur (afdak en verlichting), een impact heeft op de VUB-student voor 

het beoefenen van padel op de VUB. Zo zullen de padelrackets verhuurd worden tegen een 

studentvriendelijke prijs en zullen de padelballen verkocht worden tegen een 

studentvriendelijke prijs. Met de sportinfrastructuur wordt er nagagaan of dat een afdak en de 

verlichting boven het padelveld een invloed hebben op de sportparticipatie. Op grafiek 3 valt 

duidelijk af te leiden dat de meerderheid van de respondenten eerder akkoord is, dat door het 

aanbieden van padelmateriaal en infrastructuur ze meer geneigd zouden zijn om padel te 

beoefenen. Als er diepgaander naar de grafiek wordt gekeken, kan er opgemerkt worden dat 

het aanbieden van verlichting en een afdak boven de padelvelden, belangrijker is dan het 

aanbieden van padelmateriaal. Zo valt er op te merken dat er om bij om 10% van de 

respondenten meer geneigd zijn om padel te beoefenen als er verlichting is en er een afdak is 

dan dat er padelmateriaal wordt aangeboden. Dit valt ook af te leiden als er wordt gekeken 

naar ‘niet akkoord’, waar er ongeveer 11% niet akkoord is dat het aanbieden van 

padelmateriaal ervoor zal zorgen dat ze meer gaan padel beoefenen.  
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Grafiek 3: Impact van het aanbieden van padelmateriaal en infrastructuur op de sportparticipatie van 

VUB-studenten 

 
Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 

 

Tevens werd er nagaan of dat de woonplaats van de VUB-student afhangt van de interesse om 

te sporten op de VUB. In onderstaande grafiek wordt er nagegaan of de dat de ligging ten 

opzichte van de VUB-campus bepalend is, om zowel een sportkaart aan te kopen als de 

interesse van de respondenten om padel te beoefenen aan elkaar gekoppeld (grafiek 4). 

Globaal gezien kan er vastgesteld worden dat de afstand van de woonplaats ten opzichte van 

de VUB-campus, bepalend is. Zo kan er uit de grafiek worden afgeleid dat 64,49% van de 

respondenten aangeeft dat de afstand van de woonplaats ten opzichte van de VUB-campus, 

bepalend is om al dan niet een sportkaart te kopen.  

Daarnaast kan er worden opgemerkt dat de meerderheid (44,19%) van de respondenten heeft 

geantwoord dat ze ver wonen en dit bepalend is voor de reden of ze op de VUB komen sporten 

of niet. Een opvallende bevinding dat kan worden vastgesteld is dat de meerderheid (17,32%) 

van de respondenten die ‘ver en bepalend’ hebben aangeduid, geïnteresseerd tot zeer 

geïnteresseerd zijn om padel te beoefenen en dus bereid zijn om een sportkaart aan te kopen. 

Vervolgens kan er waargenomen worden dat 14.33% van de respondenten die ‘dichtbij en 

bepalend’ hebben aangeduid, geïnteresseerd tot zeer geïnteresseerd zijn om padel te beoefenen 

en dus bereid zijn om een sportkaart aan te kopen. Hieruit kan er afgeleid worden dat VUB-

studenten die dichtbij de VUB wonen, minder geïnteresseerd gaan zijn om padel te beoefenen 

op de VUB, dan mensen die verder van de VUB wonen. 
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Grafiek 4: Interesse in het spelen van padel op de VUB gecombineerd met de woonplaats 

 
Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 

 

In grafiek 5 wordt het antwoord van de respondenten die al een sport beoefenen buiten de 

VUB op de stelling “Ik ben geïnteresseerd in het spelen van padel (algemeen)” weergegeven. 

Van de 335 geldige respondenten zijn er 284 personen die aangegeven hebben al een sport te 

beoefenen (zowel padel als andere sporten) buiten de VUB, dit is zo een 84,8% (tabel 3). Er 

kan worden opgemerkt dat van deze 284 personen maar liefst 193 respondenten (67,96%) 

geïnteresseerd zouden zijn om padel te beoefenen. Er kan dus worden vastgesteld dat de 

meerderheid van diegene die de enquête heeft ingevuld, positief staan tegenover de sport 

padel. Van deze 284 respondenten geven 143 aan dat indien er padelvelden worden 

aangeboden op de VUB (binnen drie à vier jaar), dat ze als student/alumnus zouden overwegen 

om aan een goedkoper tarief gebruik te maken van deze padelvelden.   
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Grafiek 5: Relatie tussen respondenten die al sport doen en de interesse om padel te beoefenen  

 
Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 

 

Vervolgens wordt er gekeken naar de studenten die de sport padel al beoefenen. Dit zijn 63 

respondenten. Deze respondenten zijn allemaal (helemaal) akkoord met de stelling betreffende 

de interesse om padel te spelen in het algemeen. Het percentage van de personen die ook wel 

geïnteresseerd zijn om padel te beoefenen op de VUB bedraagt 80,95%. 

  

Van de 47 respondenten die geen sport beoefenen zowel op de VUB (ook al hebben ze een 

sportkaart) als daarbuiten, zijn er 11 studenten dat aangeven geïnteresseerd te zijn in padel in 

het algemeen en 10 studenten dat geïnteresseerd zijn in padel op de VUB (tabel 3). Dit zijn 

slechts 23,4% en 21,27%. Uit deze 47 studenten zijn er maar 13 die aangeven dat ze gebruik 

zouden maken van padelvelden indien deze er komen binnen 3 à 4 jaar (Appendix B).  

Een opmerkelijke statistiek is ook dat het grotendeels het vrouwelijke geslacht is dat aangaf 

om niet te sporten, hierbij bestond een verhouding van 39 vrouwen ten opzichte van de 47 

respondenten die aangaven om geen sport te beoefenen, wat neerkomt op 82,98% (Appendix 

B). Uit deze gegevens kan er worden vastgesteld dat de respondenten die geen sport 

beoefenen, minder geïnteresseerd zijn in het spelen van padel dan mensen die wel sport 

beoefenen. 
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 Vervolgens zijn we nagegaan of studenten die padel makkelijk aan te leren vinden, meer 

geneigd zijn om padel te beoefenen op de VUB. Zoals men ziet in grafiek 6 is er wel degelijk 

een relatie tussen deze variabelen. Horizontaal op grafiek 6 zien we het antwoord op de 

stelling “Padel is een sport dat gemakkelijk aan te leren is”. Verticaal zien we dan het 

antwoord op de stelling “Ik ben geïnteresseerd om padel te spelen op de VUB”. We 

constateren dat de meeste mensen dat akkoord gaan met de ene stelling, ook akkoord gaan 

met de andere stelling (18,51%). 

 Verder zeggen 213 studenten helemaal akkoord of akkoord te gaan met de stelling “Padel is 

een sport dat gemakkelijk aan te leren is”. Hiervan zeggen 56 VUB-studenten (26,29%) dat 

ze geïnteresseerd zouden zijn om padel te spelen op de VUB. Opmerkelijk is wel dat van deze 

213 studenten, er 153 studenten geïnteresseerd zouden zijn om padel te spelen in het algemeen 

en dus ook niet op de VUB. Voor padel op de VUB zijn er van deze 213 respondenten die 

vinden dat padel een gemakkelijk aanleerbare sport is, slechts 129 geïnteresseerd om padel 

op de VUB te beoefenen. Ook zijn er 22 studenten die vinden dat padel geen sport dat 

gemakkelijk aan te leren is. Hiervan geven slechts vier personen aan geïnteresseerd te zijn in 

het beoefenen van padel op de VUB en zeven respondenten die geïnteresseerd zijn om padel 

te beoefenen in het algemeen. Van deze 22 respondenten waren er dan ook maar die aangaven 

dat indien er padelvelden op de VUB zouden komen, deze dan te gebruiken. 
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Grafiek 6: Relatie tussen respondenten die padel gemakkelijk aan te leren vinden en de interesse 

om de sport te beoefenen op de VUB 

 

Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 

 

 

5.2.2. Statistische testen 

 

Naast gebruik te maken van beschrijvende statistiek, gaat er ook gebruik worden gemaakt van 

statistische testen om de significantie van bepaalde resultaten na te gaan. Voor zowel de eerste 

hypothese, het aanbieden van materiaal voor padel heeft een positieve invloed op de 

sportparticipatie van de studenten, als voor de tweede hypothese, het aanbieden van verlichting 

en een dak heeft een positieve invloed op de sportparticipatie van de studenten, zal er gebruik 

worden gemaakt van een One-sample t-test. Er wordt geopteerd voor deze test aangezien er voor 

deze twee hypotheses een intervalschaal wordt gebruikt. Vervolgens wordt er gekozen voor de 

test value die gelijk is aan drie doordat we als norm neutraal hebben genomen. Deze test zal 

nagaan of de verschillen tussen variabelen significant zijn ten opzichte van de verwachte 

nulhypothese. Vooraleer deze test uitgevoerd mag worden, moet er eerst een Cronbach’s Alpha 

test worden uitgevoerd, om te zien in welke mate deze deelvragen in eenzelfde likertschaal 

eenzelfde construct meten. De item-total correlatie zal aangeven in welke mate elk individueel 

item gecorreleerd is met de gehele onderliggende likertschaal. In tabel 6 wordt de Cronbach’s 

Alpha analyse voor hypothese 1 en hypothese 2 weergegeven. Hieruit valt af te leiden dat de 

Cronbach’s Alpha waarde lager is dan 0,7 (0,653) indien we alle vijf deelvragen zouden opnemen 

in de likertschaal. Als er wordt gekeken naar de kolom ‘Cronbach’s Alpha if item deleted’, kan er 
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duidelijk worden afgeleid dat waarde van de Cronbach’s Apha zou stijgen tot 0,893 moest de 

vraag vijf: “Ik speel liever sport binnen dan buiten.” worden verwijderd. Hierdoor zullen er slechts 

vier van de vijf deelvragen worden opgenomen in deze likertschaal. Door deze vijfde deelvraag 

niet op te nemen, is deze likertschaal een intern valide consistente schaal, doordat de nieuw 

verkregen Cronbach’s Alpha 0,893 > 0,7.   

 

Tabel 6: Cronbach’s Alpha test voor hypothese 1 en hypothese 2 

 

Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 

 

De hypotheses voor het aanbieden van materiaal en infrastructuur voor padel te beoefenen op de 

VUB bij de VUB-studenten zijn de volgende: 

• H0: Er is geen significant verschil in de sportparticipatie van VUB-studenten bij het aanbieden 

van een padelracket, padelballen, verlichting en afdak. 

• HA: Er is een significant verschil in de sportparticipatie van VUB-studenten bij het aanbieden 

van een padelracket, padelballen, verlichting en afdak. 

Voor elk van deze vragen gaf de test aan dat de nulhypothese kan worden verworpen op een 95% 

betrouwbaarheidsniveau. Dit kan worden waargenomen uit tabel 7 waar dat er voor elke vraag, 

de two-sided p-value < 0,001. Bijgevolg is deze 0,001 < het significantieniveau van 0,05. Dit 

betekent dus dat er een significant verschil is bij het aanbieden van materiaal en infrastructuur 

voor padel te beoefenen op de VUB op de sportparticipatie van de VUB-studenten. Als er wordt 

gekeken naar de mean, kan er waargenomen worden dat deze vier getallen steeds groter zijn dan 

de norm (3), de welke een neutrale houding is. Hieruit kan er vastgesteld worden dat het aanbieden 

van materiaal en een goede infrastructuur op de VUB, een positieve impact heeft op de 

sportparticipatie van de VUB-studenten. 
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Tabel 7: One-sample t-test voor hypothese 1 en hypothese 2 

 

Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 

 

Voor de derde hypothese, springuren voor een positieve invloed op de sportparticipatie van de 

studenten, te beantwoorden worden er drie enquêtevragen (Q7, Q14 en Q19) gebruikt om deze 

hypothese te beantwoorden. Om te kijken of deze enquêtevragen al dan niet significant zijn, zal 

er gebruik worden gemaakt van drie testen, namelijk van één One-sample t-test en van twee Chi-

kwadraattest. Voor de vraag: “Door springuren meer geneigd om padel te spelen in plaats van 

andere sporten”, zal er gebuikt worden gemaakt van een One-sample t-test aangezien deze werd 

gemeten in een likertschaal. Vervolgens wordt er gekozen voor de test value die gelijk is aan drie 

doordat we als norm neutraal hebben genomen. Als er wordt gekeken naar de Cronbach’s Alpha 

analyse, kan er worden opgemerkt dat deze 0,830 is. Hieruit blijkt dat deze likertschaal voor alle 

deelvragen binnen vraag veertien een intern valide consistente schaal is.  
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Tabel 8: Cronbach’s Alpha test voor hypothese 3 

 

Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 

 

De hypotheses voor het beoefenen van padel in plaats van andere sporten op de VUB tijdens 

springuren bij de VUB-studenten zijn de volgende: 

• H0: Er is geen significant verschil in de sportparticipatie van VUB-studenten wanneer er 

springuren zijn om padel te spelen in plaats van andere sporten. 

• HA: Er is een significant verschil in de sportparticipatie van VUB-studenten wanneer er 

springuren zijn om padel te spelen in plaats van andere sporten. 

Voor deze vraag gaf de test aan dat de nulhypothese niet kan worden verworpen op een 95% 

betrouwbaarheidsniveau. Dit kan worden waargenomen uit tabel 9 waar dat de two-sided p-value 

> 0,590. Bijgevolg is deze 0,590 > het significantieniveau van 0,05. Dit betekent dus dat er geen 

significant verschil is in de sportparticipatie wanneer er springuren zijn om padel te spelen in 

plaats van andere sporten. Als er wordt gekeken naar de mean, kan er waargenomen worden dat 

deze ongeveer gelijk is aan de norm (3), dewelke een neutrale houding is. Hieruit kan vastgesteld 

worden dat de gemiddelde VUB-student een neutrale houding heeft tegenover padel te spelen 

tijdens de springuren, in plaats van andere sporten te beoefenen. Dit betekent daarnaast tevens dat 

de sportparticipatie niet zou verhogen of verlagen tijdens de springuren om padel aan te bieden 

buiten andere sporten.  
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Tabel 9: One-sample t-test voor hypothese 3 

 

Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 

 

Voor de vragen zeven: “wanneer worden deze sporten beoefend buiten de VUB”, en negentien: 

“Wanneer worden deze sporten beoefend op de VUB?” zal er gebruik worden gemaakt van twee 

Chi-kwadraattesten deze enquêtevragen werden gemeten aan de hand van een nominale schaal. 

Voor gebruik te maken van een Chi-kwadraattest moet er voldaan worden aan drie condities (De 

Pelsmacker & Van Kenhove, 2019).  

• De eerste conditie waaraan voldaan moet worden: de toets moet berekend worden op basis 

van frequenties.  

• De tweede conditie waaraan voldaan moet worden: de som van de verwachte frequenties moet 

gelijk zijn aan de omvang van de onderzochte steekproef.  

• De derde conditie waaraan voldaan moet worden: geen enkele frequentie mag in de theoretisch 

(verwachte) tabel kleiner zijn dan vijf. Indien aan deze voorwaarde niet voldaan is moet de 

Fisher exact test worden gebruikt. 

De hypotheses voor wanneer de VUB-studenten hun sporten beoefenen buiten de VUB zijn de 

volgende: 

• H0: Er is geen significant verschil in de sportparticipatie van VUB-studenten wanneer er meer 

vrije tijd zou zijn om hun sport buiten de VUB te beoefenen. 

• HA: Er is een significant verschil in de sportparticipatie van VUB-studenten wanneer er meer 

vrije tijd zou zijn om hun sport buiten de VUB te beoefenen. 

In tabel 11 blijkt dat de Fisher-Freeman-Halton Exact Test value gelijk is aan 6,093 (X²). Voor 

na te gaan of deze waarde significant is wordt deze Fisher-Freeman-Halton Exact Test value 

vergeleken met de kritische waarde. De kritische waarde kan gevonden worden door te kijken 

naar het aantal vrijheidsgraden (12) en het significantieniveau (0,05). Als er wordt gekeken naar 
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bijlage c: oppervlakte onder de Chi-kwadraatverdeling, kan er afgeleid worden dat de kritische 

waarde gelijk is aan 21,03 (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2019). Hieruit volgt dat de Fisher-

Freeman-Halton Exact Test value (6,093) kleiner is dan de kritische waarde (21,03). Dit betekent 

dat we de nulhypothese niet gaan verwerpen. Hiermee wordt er bedoeld dat er dus geen significant 

verschil is in de sportparticipatie van VUB-studenten wanneer er meer vrije tijd zou zijn om hun 

sport buiten de VUB te beoefenen. 

In tabel 10 kan er worden waargenomen dat voor vraag negentien, wanneer worden deze sporten 

beoefend op de VUB, er geen Chi-kwadraattest kan worden uitgevoerd. De reden hiervoor is dat 

er niet aan de tweede en derde conditie werd voldaan.   

 

Tabel 10: Gegevens i.v.m. de impact van vrije tijd op de sportparticipatie 

De impact van vrije tijd op de 
sportparticipatie van VUB-
studenten die sporten  

Tijdens 
het 
weekend 

Voor de 
lessen 

Na de 
lessen 

Tijdens 
de 
lessen  

Tijdens de 
springuren  

Totaal aantal 
respondenten  

VUB-studenten die buiten de VUB 
sporten  90 18 98 10 0 216 

VUB-studenten die alleen op de 
VUB sporten  0 1 38 3 11 53 

 

Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 
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Tabel 11: Chi-kwadraattest voor hypothese 3 

 
Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 

 

 

Voor de vierde hypothese, VUB-studenten die dicht bij de VUB wonen zijn meer geneigd om 

padel te spelen op de VUB, te beantwoorden worden er twee enquêtevragen (Q21 en Q14) 

gebruikt om deze hypothese te beantwoorden. Deze twee enquêtevragen bevatten meer specifiek 

de vraag of de VUB-studenten dicht of ver van de VUB wonen en dit al dan niet bepalend is 

(Q21). De andere vraag gaat over of dat de VUB-studenten al dan niet geïnteresseerd zijn om 

padel te beoefenen (Q14). Om te kijken of deze enquêtevragen al dan niet significant zijn, zal er 

gebruik worden gemaakt van één test, namelijk van de Chi-kwadraattest. Er wordt voor deze test 

geopteerd aangezien we zitten met één vraag (Q21) die een nominale schaal bevat. De beide 

enquêtevragen voldeden aan de assumpties en condities die hierboven werden vermeld. 

De hypotheses voor of dat de ligging van de woonplaats ten opzichte van de sporthal van de VUB 

al dan niet bepalend is voor de VUB-studenten om geïnteresseerd te zijn in padel op de VUB zijn 

de volgende: 

• H0: Er is geen significant verschil in de sportparticipatie van VUB-studenten als er wordt 

gekeken naar hoe dicht de ligging van hun woonplaats is t.o.v. de sporthal van de VUB en dit 

bepalend is, met de reden dat ze geïnteresseerd zijn om padel te beoefenen op de VUB. 
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• HA: Er is een significant verschil in de sportparticipatie van VUB-studenten als er wordt 

gekeken naar hoe dicht de ligging van hun woonplaats is t.o.v. de sporthal van de VUB en dit 

bepalend is, met de reden dat ze geïnteresseerd zijn om padel te beoefenen op de VUB. 

In tabel 12 blijkt dat de Fisher-Freeman-Halton Exact Test value gelijk is aan 33,730 (X²). Voor 

na te gaan of deze waarde significant is wordt deze Fisher-Freeman-Halton Exact Test value 

vergeleken met de kritische waarde. De kritische waarde kan gevonden worden door te kijken 

naar het aantal vrijheidsgraden (12) en het significantieniveau (0,05). Als er wordt gekeken naar 

bijlage c: oppervlakte onder de Chi-kwadraatverdeling, kan er afgeleid worden dat de kritische 

waarde gelijk is aan (21,03) (De Pelsmacker & Van Kenhove, 2019).  Hieruit volgt dat de Fisher-

Freeman-Halton Exact Test value (33,730) groter is dan de kritische waarde (21,03). Dit betekent 

dat we de nulhypothese gaan verwerpen. Hiermee wordt er bedoeld dat er dus een significant 

verschil is in de sportparticipatie van VUB-studenten als er wordt gekeken naar hoe dicht de 

ligging van hun woonplaats is t.o.v. de sporthal van de VUB en dit bepalend is, met de reden dat 

ze geïnteresseerd zijn om padel te beoefenen op de VUB. Dit betekent dus dat VUB-studenten die 

dichtbij de VUB wonen, minder geneigd gaan zijn om padel te beoefenen op de VUB, dan mensen 

die verder van de VUB wonen. Het verschil tussen deze beide groepen is dan ook significant. 

 

 

  



Marktonderzoek: VUB sportcomplex – Wat is het effect van de aanwezigheid van padelvelden aan de VUB op de sportparticipatie 
van de student? 

© 2021 Vrije Universiteit Brussel 

   
 

 

 
    

 
 

   

37 

Tabel 12: Chi-kwadraattest voor hypothese 4 

 

Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 

 

Voor de vijfde hypothese, studenten die al sport beoefenen, gaan meer geneigd zijn om padel te 

beoefenen, te beantwoorden werden voor twee vragen uit de enquête (Q6 en Q17) Kolmogorov-

Smirnov testen uitgevoerd. Deze test houdt in de normaliteit van de verdeling aan te tonen. De 

nulhypothese laat weten of de verdeling normaal verdeeld is. Hierbij wordt er een 

significantieniveau van 0,05 gebruikt. Voor beide testen werd er een p-waarde kleiner dan 0,001 

gevonden. Dit betekent dat de verdeling van de responsen op vraag 6 en 17 niet normaal verdeeld 

zijn. De nulhypothese wordt in dit geval verworpen.   
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Tabel 13: One-sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 

 

Voor de vragen Q6, Q14 en Q17 werd de significantie ervan beoordeeld aan de hand van een one 

sample t-test. De reden hiervoor is het feit dat deze op ordinale en interval schaal werden gemeten. 

Zoals vermeld in voorgaande hypotheses wordt er gekozen om als test value 3 te nemen, omwille 

deze neutraal is. Door het berekenen van de cronbach’s alpha voor vraag 14, bekomt men een 

alpha van 0,830. Wanneer deze groter is dan 0,7, betekent dit dat de schaal binnen de likertschaal 

vragen intern valide zijn. 

  

Tabel 14: Cronbach’s Alpha test voor hypothese 5 

 

Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 
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De hypotheses voor hypothese 5 zijn volgende: 

• H0: Er is geen significant verschil in de sportparticipatie van VUB-studenten bij studenten die 

al sport beoefenen. 

• HA: Er is een significant verschil in de sportparticipatie van VUB-studenten bij studenten die 

al sport beoefenen. 

Om deze hypotheses te testen wordt er gebruik gemaakt van een one sample t-test. De gekozen 

significantieniveau is 5%. Voor drie van de vier vragen van Q14 werd in tabel 10 aangegeven dat 

de nulhypothese verworpen kon worden.  Dit kan worden waargenomen mits de two sided p-value 

van deze 3 vragen < 0,001. Deze is kleiner dan 0,05 en betekent dus dat er een significant verschil 

bestaat in sportparticipatie van VUB-studenten tussen studenten die sport beoefenen en studenten 

die geen sport beoefenen. Enkel voor de laatste vraag van Q14 (Indien ik springuren zou hebben, 

zou ik meer geneigd zijn om padel te spelen op de VUB in plaats van andere sporten op de VUB) 

bekomt men een two sided p-value > 0,05 (0,446). Hieruit kan de nulhypothese niet verworpen 

worden is er voor deze vraag geen significant verschil in de sportparticipatie van VUB-studenten 

tussen studenten die sport beoefenen en studenten die geen sport beoefenen. Als men naar de norm 

(3) vergelijkt met de mean van deze vraag (3,04) ziet men dat de student een neutrale houding 

hebben tegenover springuren. 

Voor vragen Q6 en Q17 bekomt men een two sided p-value < 0,001. Deze waarde is kleiner dan 

het significantieniveau waardoor voor deze vragen de nulhypotheses verworpen. Indien gekeken 

wordt naar de mean van vraag Q6, ziet men dat deze kleiner is dan de norm (3), dit betekent dat 

deze geen neutrale houding volgt. Voor vraag Q17 is de mean wel groter dan de norm (3). De 

welke een neutrale houding is. 

Uit voorgaande testen kan vastgesteld worden dat er een significant verschil bestaat in 

sportparticipatie van VUB-studenten bij studenten die al sport beoefenen en studenten die geen 

sport beoefenen. 
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Tabel 15: One-sample t-test voor hypothese 5 

 

Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 

 

Voor hypothese 6 hebben we een regressieanalyse uitgevoerd. Deze wordt dus verder in het 

onderzoek in detail uitgelegd onder Regressieanalyses. 

 

 

5.2.3. Correlatiematrix  

 

Er gaan zes correlatiematrices worden opgesteld voor de zes hypotheses die er zijn. Met de 

correlatiecoëfficiënt kunnen er verbanden tussen de variabelen in het statistisch model en de 

regressieanalyse getest worden. Er werd geopteerd voor de Pearson’s r, omdat deze de meest 

gebruikte correlatiecoëfficiënt is. Pearson’s r meet de lineaire correlatie en kan gebruikt worden 

wanneer de variabelen op een continue schaal gemeten worden. 

Bij het interpreteren van de correlatiecoëfficiënt is het belangrijk dat er wordt gekeken naar vier 

aspecten: 

• Het eerste aspect is de richting van het verband tussen de variabelen. We willen weten of 

het een positief verband heeft, dit wil zeggen dat als de ene waarde toeneemt dat de andere 

waarde ook zal toenemen. Of een negatief verband, hierbij zal een toename in de ene 

waarde een daling in de andere veroorzaken.  

• Een tweede aspect zijn het aantal waarnemingen, dus hoe vaak een waarneming 

voorkomt. Hierbij willen we dus ook kijken naar de steekproef en of deze voldoende groot 

is.  
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• Een derde aspect is dat de coëfficiënt significant van nul afwijkend moet zijn, er moet dus 

een verband aanwezig zijn. Indien er geen relatie is dan kan beweging in de ene variabele 

niet voorspeld worden uit de andere variabele.  

• Het vierde en laatste aspect is de grootte van de coëfficiënt. Een grote correlatie wijst op 

een verband en een lage correlatie wijst erop dat er meerdere zaken in de variabele zitten 

en dat de ene variabele dus afhangt van meerdere factoren. We bekijken dit als volgt:  

o 0,01 – 0,30 nauwelijks of geen correlatie 

o 0,30 – 0,50 lage of zwakke correlatie 

o 0,50 – 0,70 middelmatige correlatie 

o 0,70 – 0,90 hoge of sterke correlatie 

o 0,90 – 1,00 zeer hoge of zeer sterke correlatie 

 
 

Indien er wordt gekeken naar de correlatie, tracht er nagegaan te worden of de ene variabele een 

goede voorspeller is voor de andere variabele. Bij de onderstaande correlaties zal er telkens een 

two-tailed test gedaan worden. De reden hiervoor is dat de correlatie aan het begin van het 

probleem nog twee kanten kan op gaan, namelijk positief en negatief.  

 

Bij correlatie kunnen we twee hypotheses opstellen en deze gaan als volgt: 

• H0: Er is geen correlatie tussen de variabelen  

• HA: Er is een correlatie tussen de variabelen 

 

Er wordt telkens nagegaan of dat de P-waarde kleiner is dan het significantieniveau (α = 0,05). 

Indien de P-waarde kleiner is dan α, dan is het significant. Dit betekent dat de nulhypothese met 

95% zekerheid kan worden verworpen. Als er een P-waarde groter is dan α, dan kan de 

nulhypothese niet worden verworpen. Dit betekent dat er niet genoeg bewijs is dat er een relatie 

is tussen de twee variabelen. Onderaan de correlatietabellen staan telkens de sterretjes (*) 

uitgelegd. Wanneer de correlatie significant is bij een level van 0,01, dan weet je met zelfs 99% 

zekerheid dat dit een significante correlatie is. Echter gaat er in dit onderzoek alleen maar gebruik 

worden gemaakt van het significantieniveau van 0,05. Aan de hand van de hypothese stellen we 

enkele correlatiematrices op. Hiervoor worden enkel de meest relevante en opmerkelijke 

correlaties diepgaand besproken die significant verschillend zijn. 
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Indien er een correlatiematrix wordt opgesteld voor de variabelen van hypothese 1 en 2, kunnen 

er enkele correlaties worden opgemerkt (tabel 16). Allereerst kan er vastgesteld worden dat er 

nauwelijks een positieve correlatie is tussen het bezitten van padelmateriaal en de verkoop van 

padelballen of de verhuur van een padel racket. Dit betekent dat als er een stijging is in het aantal 

VUB-respondenten die padelmateriaal hebben, er tevens een stijging gaat zijn in dat ze meer 

geneigd gaan zijn om padel te spelen als er padelmateriaal aanwezig is. Echter is alleen de 

correlatie van de verkoop van padelballen significant verschillend bij het significantieniveau (α = 

0,05), waardoor we de nulhypothese die zegt dat er geen correlatie is gaan verwerpen.  

Als er wordt gekeken naar het materiaal ten opzichte van elkaar en de infrastructuur ten opzichte 

van elkaar, kan er worden vastgesteld dat er een correlatie is. Zo kan er worden waargenomen dat 

er een duidelijk positief verband (0,857) is tussen de verhuur van padel rackets en de verkoop van 

padelballen. Zoals eerder vermeld is dit een sterke correlatie. Dit wil zeggen dat wanneer de 

verhuur van padel rackets stijgt, ook de verkoop van padelballen zal stijgen. We kunnen met 95% 

zekerheid zeggen dat dit een significante correlatie is. Vervolgens wordt er gekeken naar de relatie 

tussen verlichting en een afdak boven de padelvelden. Hier zien we een middelmatige positieve 

correlatie van 0,623.  

Echter is er ook een positieve correlatie tussen de variabele materiaal (zowel verkoop van 

padelballen als verhuur van padel racket) en de infrastructuur (zowel verlichting als afdak). Deze 

zijn beide significant ten opzichte van het significantieniveau (α = 0,05). Hierdoor kan de 

nulhypothese worden verworpen, waardoor er kan gesteld worden dat deze beide een lage 

correlatie hebben ten opzichte van elkaar.  
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Tabel 16: Correlatiematrix van hypothese 1 en 2 

 
 

Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 



Marktonderzoek: VUB sportcomplex – Wat is het effect van de aanwezigheid van padelvelden aan de VUB op de sportparticipatie 
van de student? 

© 2021 Vrije Universiteit Brussel 

   
 

 

 
    

 
 

   

44 

 

 

Bij de derde hypothese die stelt dat zowel vrije tijd voor en na de lessen, als springuren zorgen 

voor een positieve invloed op de sportparticipatie van de studenten, zal er ook een correlatiematrix 

worden opgesteld (tabel 17). Zo wordt er gekeken naar de correlatie tussen de variabelen dat 

VUB-studenten geïnteresseerd zijn om padel te beoefenen met de variabele die de houding ten 

opzichte van de VUB-student nagaat als er springuren zijn dan meer geneigd te zijn om padel te 

beoefenen in plaats van andere sporten. Er kan vastgesteld worden dat er een middelmatige 

correlatie is die positief is. Daarnaast kan de nulhypothese worden verworpen op een 

significantieniveau van 0,05. Hieruit kan er worden geobserveerd dat wanneer er een stijging zou 

zijn in het aantal springuren waardoor mensen meer padel zouden spelen in plaats van een andere 

sport op de VUB, dat de interesse in het spelen van padel gaat toenemen.  
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Tabel 17: Correlatiematrix van hypothese 3 

 
Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 
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Vervolgens is er tevens een correlatiematrix opgesteld voor hypothese 4 die stelt dat studenten 

die dicht bij de VUB wonen, meer geneigd zijn om padel te spelen op de VUB (tabel 18). Voor 

deze hypothese wordt er verdiepend ingegaan op de correlatie tussen de verblijfplaats van de 

student ten opzichte van het sportcomplex van de VUB, en de interesse in het spelen van padel op 

de VUB.  

Er kan vastgesteld worden dat er nauwelijks een positieve correlatie is tussen deze variabelen. 

Echter kan de nulhypothese verworpen worden op een significantieniveau van 0,05. Hierdoor is 

deze nauwelijks positieve correlatie toch significant.  

 

Tabel 18: Correlatiematrix van hypothese 4 

 
Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten)  
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Deze matrix (tabel 19) werpt een blik op hypothese 5, namelijk studenten die al sport beoefenen, 

gaan meer geneigd zijn om padel te beoefenen. Hiervoor gaat er gekeken worden naar drie 

belangrijke factoren, namelijk naar de interesse bij VUB-studenten in het spelen van padel op de 

VUB, naar de VUB-studenten die een sport beoefenen buiten de VUB en naar de VUB-studenten 

die een sportkaart hebben. Er werd gekozen om te kijken naar de VUB-studenten die al dan niet 

een sportkaart hebben. Deze variabele wordt gekozen omdat er te weinig respondenten zijn in de 

enquête per sportcategorie op de VUB. Als er toch zou worden gekeken naar de verschillende 

sporten die de VUB-studenten op de VUB uitvoeren, zou dit een vertekend beeld kunnen geven.  

Als er wordt gekeken naar de racketsporten zoals tennis, squash en padel die buiten de VUB 

worden beoefend, kan er vastgesteld worden dat squash en tennis een nauwelijks positieve 

correlatie aantonen ten opzichte van de variabele of dat ze geïnteresseerd zijn om padel te 

beoefenen op de VUB. Terwijl VUB-respondenten die padel buiten de VUB sporten, een zwakke 

positieve correlatie vertonen ten opzichte van de variabele dat ze geïnteresseerd zijn om padel te 

beoefenen buiten de VUB. Echter zijn de correlaties bij de sporten tennis en padel significant ten 

opzichte van het significantieniveau van 0,05. Hierdoor wordt de nulhypothese verworpen 

waardoor er een significante correlatie is voor deze variabelen ten opzichte van de variabele 

geïnteresseerd zijn om padel te beoefenen op de VUB. Voor de andere sporten die buiten de VUB 

beoefend worden, is er nauwelijks een correlatie ten opzichte van geïnteresseerd zijn in padel.  

 

Als er wordt gekeken naar de VUB-respondenten die geen sport beoefenen op de VUB, kan er 

vastgesteld worden dat er nauwelijks een zwakke negatieve correlatie is ten opzichte van de 

variabele geïnteresseerd om padel te beoefenen op de VUB. Deze correlatie is significant ten 

opzichte van het significantieniveau van 0,05, doordat de nulhypothese kan worden verworpen. 

Dit betekent dat als er een daling is in het aantal VUB-respondenten die niet sporten buiten de 

VUB, er een stijging is in het aantal VUB-studenten die padel willen beoefenen.  

Tot slot kan er ook gekeken worden naar de VUB-studenten die in het bezit zijn van een VUB-

sportkaart. Deze variabele is nauwelijks gecorreleerd met de variabele of dat de VUB-studenten 

geïnteresseerd zijn om padel te beoefenen op de VUB.  
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Tabel 19: Correlatiematrix van hypothese 5 

 
Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 
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Als er wordt gekeken naar de laatste hypothese (hypothese 6), die stelt dat VUB-studenten die 

vinden dat padel gemakkelijk aan te leren is, meer geneigd zijn om padel te spelen op de VUB. In 

de correlatiematrix (tabel 20) wordt de correlatie nagegaan van de interesse van VUB-studenten 

in het spelen van padel op de VUB, met de personen die vinden dat padel een sport is dat 

gemakkelijk aan te leren vinden. Er kan worden vastgesteld dat er een zwakke maar positieve 

correlatie van 0,361 is. Doordat de P-waarde die <0,001 is, kunnen we de nulhypothese 

verwerpen. Hierdoor is er een significante zwakke maar positieve correlatie tussen de variabelen 

ten opzichte van het significantieniveau van 0,05. Dit betekent dat als er een stijging is in de 

personen die vinden dat padel makkelijk aan te leren is, er tevens een stijging zal plaatsvinden in 

de VUB-studenten die geïnteresseerd zijn in het spelen van padel op de VUB. 

 

Tabel 20: Correlatiematrix van hypothese 6 

 
 

Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 
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5.2.4. Regressieanalyse 
 

Voor de zesde en laatste hypothese, hebben we een regressieanalyse uitgevoerd. In deze 

regressieanalyse hebben we als afhankelijke dus de sportparticipatie genomen, en als 

onafhankelijke de variabelen die voordien al vermeld werden in hypothese 6. 

Als we naar de resultaten van deze analyse kijken dan stellen we aan de hand van de R², dat maar 

16% van de variantie door onze variabelen wordt uitgelegd. Dit is niet verrassend, aangezien we 

maar een paar vragen van onze hele enquête hebben gebruikt voor deze analyse. Verder kijkend 

naar de coëfficiënten zien we al meteen dat voor Q25 en Q4, ons significantieniveau boven 0,05 

komt, dus de resultaten van deze vragen zijn niet significant voor ons onderzoek. Voor Q3 en 

Q14-3 zijn de significantieniveaus wel acceptabel. Dit betekent dat we de coëfficiënten verder 

kunnen interpreteren aangezien deze dus wel significant zijn voor ons onderzoek. De coëfficiënt 

van Q3 is negatief, wat betekent dat er een negatieve relatie is tussen de sportparticipatie en het 

geslacht. De coëfficiënt is wel niet heel groot, dus de impact op sportparticipatie is minimaal. 

Volgens deze regressieanalyse zijn vrouwen dus minder geneigd om meer aan sportparticipatie 

te doen met een coëfficiënt van –0,114.  

Q14-3 heeft dan weer een positieve impact op de sportparticipatie. Hier met een coëfficiënt van 

0,535. Dit was ook te verwachten, mensen die padel een gemakkelijke sport vinden, zullen een 

hogere sportparticipatie hebben indien padelvelden geplaatst zouden worden. 

Verder naar de uiteindelijke volledige hypothese 6: 

• H0: Er is geen significant verschil in studenten hun neiging om padel te spelen op de VUB 

wanneer ze vinden dat padel makkelijk aan te leren is. 

• HA: Er is een significant verschil in studenten hun neiging om padel te spelen op de VUB 

wanneer ze vinden dat padel makkelijk aan te leren is. 

Door naar de Model Summary te kijken, zien we opnieuw dat de gehele regressieanalyse inderdaad 

significant is. Dit betekent dat we de nulhypothese kunnen verwerpen, en er wel degelijk een 

significant verschil is in de neiging om padel te spelen bij studenten, en of ze padel makkelijk aan 

te leren vinden. 
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Tabel 21: Regressie is SPSS 

 

 
  

Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 

 

 

 

 

 



Marktonderzoek: VUB sportcomplex – Wat is het effect van de aanwezigheid van padelvelden aan de VUB op de sportparticipatie 
van de student? 

© 2021 Vrije Universiteit Brussel 

   
 

 

 
    

 
 

   

52 

 

Voor onze algemene regressie maken we zoals reeds vermeld gebruik van ordinale lineaire 

regressie. Dit is niet verschillend van een gewone lineaire regressie naast het feit dat de 

afhankelijke variabele, sportparticipatie, op ordinale schaal staat. Dus voor de berekeningen blijft 

dit hetzelfde. 

 

Als we kijken naar de algemene regressie die we hebben uitgevoerd, moeten we een paar 

opmerkingen maken. Eerst en vooral is de R² van deze regressieanalyse 0,49, dit betekent dat 

enkel 49% van de variantie in sportparticipatie van de student uitgelegd wordt door onze regressie.  

Dit kan verklaard worden door het feit dat veel van onze vragen enkel over padel gingen, en padel 

zeker en vast niet de enige factor is die impact heeft op de sportparticipatie van de student. Ook 

bevatte onze enquête maar 20 vragen, dus een meer uitgebreid onderzoek had waarschijnlijk ook 

een groter deel van de variantie kunnen uitleggen. 

 

Als we verder kijken zien we wel dat onze algemene regressie wel degelijk significant is. Het 

significantieniveau ligt onder de 0,05, dus kunnen we met zekerheid zeggen dat padelvelden op 

de VUB gemiddeld genomen een invloed hebben op de sportparticipatie van de student. 

Met specifieker oog op de verschillende onafhankelijke variabelen kunnen we ook een paar 

dingen waarnemen (Coefficients). Voor veel van de onafhankelijke variabelen ligt het 

significantieniveau boven de 0,05, wat dus betekent dat we over deze onafhankelijke variabelen 

spijtig genoeg geen uitspraken kunnen doen. Maar sommige onafhankelijke variabelen hun 

coëfficiënten zijn wel significant, dus die zullen we verder bespreken. 

Zoals ook in hypothese 6 het geval was, is ook in onze algemene regressie Q3 significant met een 

negatieve coëfficiënt. Q3 was de vraag naar het geslacht van de respondent, dus opnieuw kunnen 

we stellen dat gemiddeld genomen het geslacht, hier vrouwelijk, een negatief effect heeft op de 

sportparticipatie van de student op de VUB. De coëfficiënt in de algemene regressieanalyse voor 

Q3 ligt hoger dan in de hypothese 6, dus het effect op de algemene is zelfs groter. 

 

De coëfficiënt van Q14-4 is ook significant, en deze is positief. Q14-4 vroeg studenten of meer 

springuren ervoor zouden zorgen dat ze meer geneigd zijn om padel te spelen op de VUB. Hieruit 

kunnen we dus concluderen dat gemiddeld genomen meer springuren de sportparticipatie van de 

student zouden verhogen op de VUB. 

Ook Q21 is significant en positief. Q21 polste of de student ver of dicht bij de campus woonde, 

en of dit bepalend was in hun keuze om te sporten op de VUB. Of studenten aan de VUB dus 
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dichtbij wonen of niet heeft dus opnieuw gemiddeld genomen een impact op onze afhankelijke 

variabele, de sportparticipatie van studenten aan de VUB. 

Als laatste significante coëfficiënt bij de onafhankelijke variabelen hebben we Q10. Aangezien 

deze vraag een antwoord bood op of de student padel kende of niet, is het niet verbazend dat deze 

negatief is. Het feit dat studenten aan de VUB padel niet kennen, heeft dus gemiddeld genomen 

een negatief effect op de sportparticipatie van de student.  

 

Maar in de Anova sectie, zagen we voordien al dat de regressie zelf significant is, dit laat ons toe 

om een nulhypothese te verwerpen, en een alternatieve te aanvaarden: 

 
• H0: Er is geen significant verschil in de sportparticipatie van studenten door de aanleg van 

padelvelden op de VUB. 

• HA: Er is een significant verschil in de sportparticipatie van studenten door de aanleg van 

padelvelden op de VUB. 

We kunnen de nulhypothese dus verwerpen, en zeggen dat volgens deze regressieanalyse, er een 

significante impact is van de aanleg van padelvelden op de VUB op de sportparticipatie van de 

student. De aanleg van padelvelden zal volgens deze studie dus gemiddeld genomen een positief 

effect hebben op de sportparticipatie van de student op de VUB.  
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Tabel 22: Regressie is SPSS  

 
 

Bron: Verwerking op basis van primaire data (enquêteresultaten) 
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6 Aanbevelingen  

6.1  Conclusie  
 

Uit het gevoerde onderzoek kan er worden besloten dat door de aanleg van padelvelden, de 

sportparticipatie op de VUB van de VUB-studenten zal verhogen. Er is zelfs gebleken dat 42,69% 

van de respondenten binnen de drie à vier jaar, wanneer de padelvelden worden aangelegd, nog 

tevens bereid zouden zijn om padel te beoefenen.  

Als er enerzijds wordt gekeken naar het aantal padelvelden (524) dat over heel België ter 

beschikking zijn, kan er afgeleid worden dat er te weinig zijn ten opzichte van de mensen die lid 

zijn (30.629). Echter wordt er nog geen rekening gehouden met de mensen die nog geen lid zijn. 

Hieruit kunnen we besluiten dat het interessant is om padelvelden aan te leggen. 

Anderzijds moet er ook worden gekeken of de VUB-studenten geïnteresseerd zijn om padel te 

komen beoefenen in de VUB. Zo is de meerderheid van de respondenten (67,96%) geïnteresseerd 

om padel te spelen. De hoofdreden waarom ze padel willen spelenis voor het sociale karkater dat 

deze sport heeft. Echter moet er tevens rekening worden gehouden met een aantal factoren die het 

effect op het spelen van padel kunnen beïnvloeden. Eerst en vooral kan er worden besloten dat de 

afstand ten opzichte van de VUB geen beperking is om geen padel te beoefenen op de VUB. Dit 

betekent dus dat VUB-studenten die dichtbij de VUB wonen, minder geneigd gaan zijn om padel 

te beoefenen op de VUB, dan mensen die verder van de VUB wonen. Het verschil tussen deze 

beide groepen is dan ook significant. Daarnaast is er uit de statistische test gebleken dat er geen 

significant verschil is in de sportparticipatie, wanneer er meer springuren zouden zijn om padel te 

spelen in plaats van andere sporten. Hieruit kan afgeleid worden dat er een positieve attitude heerst 

van de VUB-studenten tegenover het aanleggen van  padelvelden. 

Daarnaast heeft het al beoefenen van een sport ook een positief effect op de sportparticipatie van 

de student op de VUB. Aangezien maar liefst de meerderheid (67.96%) van de respondenten die 

buiten de VUB sporten, geïnteresseerd zouden zijn om padel te beoefenen. Als er wordt gekeken 

naar het aantal respondenten die niet sporten (43), kan er afgeleid worden dat er door padel te 

integreren in de sportkaart op de VUB, veertien respondenten bereid zouden zijn om te komen 

sporten op de VUB. Uit de statistische testen bleek dat er een significant verschil bestaat tussen 

het al beoefenen van sport en het niet beoefenen van sport op de sportparticipatie van VUB-

studenten.  

Verder kan er ook waargenomen worden dat de VUB-studenten vinden dat padel makkelijk aan 

te leren is. Er kon zelfs geconcludeerd worden dat studenten die padel kennen en denken dat het 

geen moeilijke sport is, meer geneigd zullen zijn om padel te spelen op de VUB 
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Vervolgens zijn er ook factoren die ervoor zorgen die de geneigdheid om padel te beoefenen 

kunnen verhogen. Deze factoren zijn het aanbieden van sportmateriaal (padel racket verhuren en 

padelballen verkopen) en het aanbieden van een goede infrastructuur (afdak en verlichting). Zo 

kan er worden vastgesteld dat de VUB-studenten meer geneigd gaan zijn om padel te beoefenen 

wanneer zowel sportmateriaal als goede infrastructuur worden aangeboden. Echter moet er wel 

de nadruk worden gelegd dat er om bij om 10% van de respondenten meer geneigd zijn om padel 

te beoefenen als er verlichting is en er een afdak is dan dat er padelmateriaal wordt aangeboden. 

Uit de statistische testen is er een significant verschil bij het aanbieden van materiaal en 

infrastructuur voor padel te beoefenen op de VUB op de sportparticipatie van de VUB-studenten. 

 

6.2  Aanbevelingen voor de opdrachtgever  
 

Uit het onderzoek is gebleken dat de aanleg van padelvelden op de VUB, een positieve invloed 

heeft op de sportparticipatie van de VUB-studenten. Zo zijn er niet alleen veel mensen die 

momenteel geïnteresseerd zijn in het spelen van padel op de VUB, maar geven ook veel mensen 

aan dat ze binnen drie à vier jaar nog steeds hierin geïnteresseerd zijn. Daarom wordt de aanleg 

van padelvelden op de VUB dan ook ten zeerste aanbevolen aan de beslissingsnemers van dit 

project. Tevens is het ook aanbevolen om een afdak boven en verlichting rond de padelvelden te 

plaatsen, omdat een goede infrastructuur een bepalendere factor is voor de VUB-studenten, dan 

het ter beschikking stellen van materiaal. De installatie van een afdak brengt dan ook nog eens te 

weeg dat er meer dagen per jaar padel kan worden gespeeld. De installatie van verlichting naast 

het veld zorgt er dan weer voor dat er ook tijdens de wintermaanden iedere dag langer padel 

gespeeld kan worden. Het voorzien van padel materiaal is ook niet onbelangrijk voor de VUB-

studenten. Zo zal dit ook een positief effect hebben op de interesse die de VUB-studenten hebben 

om padel te spelen op de VUB. Een concrete aanbeveling die hier wordt gegeven is dat de VUB 

het beste kiest voor de verhuur van padel rackets tegen een student vriendelijk tarief en een 

verkoop van padelballen in de automaat aan de ingang van het sportcomplex.  

 

Daarnaast kan uit het onderzoek tevens worden afgeleid dat padel een gemakkelijk aan te leren 

sport is. Zo vonden 63.58% studenten dat dit een gemakkelijk aan te leren sport is. Hierdoor 

zouden we de aanbeveling kunnen maken dat het niet interessant is om iemand tewerk te stellen 

om deze sport aan te leren op de VUB.  

 

In dit marktonderzoek wordt de aandacht gelegd op VUB-studenten. Natuurlijk is het interessant 
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om een gelijkaardig onderzoek te voeren voor een andere populatie. Een mogelijke suggestie 

kunnen inwoners uit Brussel Hoofdstedelijk Gewest zijn. Dit is een onderzoek waar potentie in 

zit doordat het aanleggen van padelvelden aan de VUB te Etterbeek, ervoor zal zorgen dat het 

aanbod van padelvelden in Brussel vergroot wordt.  

Het beoefenen van deze sport in de hoofdstad wordt bemoeilijkt omwille de schaarste van 

padelvelden binnen Brussel. Een bijkomende aanbeveling is te bekijken of mogelijke 

samenwerking met de padelfederaties (Padel Vlaanderen, Tennis Vlaanderen) mogelijk is. Dit 

zou de beschikbaarheid van de nieuwe padelvelden meteen richten naar leden van deze federaties. 

Het effect van zo’n samenwerking kan in een toekomstig marktonderzoek geanalyseerd worden. 

Aangezien de aanleg van de padelvelden niet voor meteen is, kan er concurrentie optreden op de 

markt in Brussel. Daarnaast kan er ook onderzocht worden of de VUB, als plaats om te sporten, 

verkozen wordt boven de eventuele andere plaatsen in Brussel voor de aanleg van de padelvelden.  

 

6.3  Beperkingen onderzoek en suggesties verder onderzoek 
 

Bij een quotastreekproef kiest de onderzoeker de criteria van het onderzoek. Dit is subjectief en 

kan ervoor zorgen dat belangrijke criteria over het hoofd worden gezien. 

Een andere beperking van deze steekproefmethode is dat men niet altijd de exacte samenstelling 

kan weten van de populatie volgens de gewenste criteria. Zo hebben we geen informatie 

verkregen van de VUB over hoeveel studenten er ingeschreven zijn aan de VUB per faculteit 

voor het jaar 2021. Eén van de beperkingen die ondervonden werd bij het afnemen van enquêtes, 

is het overschakelen van fysieke lessen naar de online leeromgeving omwille van 

coronamaatregelen. Deze omschakeling zorgde voor een hoger percentage van respondenten 

binnenin de faculteit Sociale Wetenschappen & Solvay Business School doordat deze 

respondenten binnen onze faculteit vielen en dus ook makkelijker bereikbaar waren via social 

media platformen zoals Facebook en Instagram. Toetredingen tot de Facebook-groepen van de 

verschillende faculteiten vormden een beperking doordat deze groepen nagenoeg allemaal 

gesloten-groepen waren die een verificatie vereisten om toe te treden. De bereikbaarheid van 

studenten binnenin de faculteit Letteren en Wijsbegeerte werd ook nog eens bemoeilijkt doordat 

deze richtingen ervoor opteren om WhatsApp-groepen te gebruiken in plaats van Facebook-

groepen. Zo werd er uiteindelijk nog een aankondiging gedeeld in één van deze WhatsApp-

groepen met niet al te veel succes. Het grote aandeel aan studenten van de faculteit Lichamelijke 

Opvoeding en Kinesitherapie kan ook een beperking vormen voor dit onderzoek. Zoals in de 

literatuurstudie al reeds werd aangehaald is de bereidheid om te sporten hoger bij mensen die 
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reeds een sport beoefenen. Hiermee zou er in een verder onderzoek rekening gehouden moeten 

worden om een eventuele vertekening te minimaliseren. De vertegenwoordiging van de studenten 

die op de VUB sporten is relatief klein ten opzichte van het aantal studenten die sporten buiten 

de VUB, bij verder onderzoek zouden er meer respondenten van deze groep bereikt moeten 

worden.  

Daarnaast is het feit dat het onderzoek over een korte tijdsperiode moest gebeuren, ook een 

beperking. Een grotere tijdspanne zou meer tijd gegeven hebben om nog meer respondenten te 

verzamelen. Dit zou de representativiteit vergroten omwille van het feit dat de verschillende 

faculteiten beter vertegenwoordigd zullen worden.  

 

Zoals vermeld in de literatuurstudie, is een persoon met interesses in sport meer geneigd om te 

sporten. Dit is mogelijks het geval voor studenten uit de faculteit Lichamelijke Opvoeding en 

Kinesitherapie maar niet voor die uit de faculteit Letteren & Wijsbegeerte. Het is daarom 

aanbevolen aan de opdrachtgever om de verschillen in sportparticipatie tussen de verschillende 

faculteiten op de VUB verder te analyseren.  
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8 Appendices 
 

Appendix A: 

   Tabel 1: Verwerkt cijfermateriaal verkregen bij sportdienst VUB 

 

 

 

Appendix B: Extra tabellen bij de beschrijvende statistiek 

 
 

 

Ik 
beoefen 

geen 
sport 

Ik 
beoefen 
wel een 

sport 

Welke sport(en) beoefent u in het dagelijkse leven 
buiten de VUB? 51 284 

 
 
Antwoord van de respondenten dat aan sport 
doen in het dagelijkse leven (284) Ja Nee 

Indien er padelvelden worden aangeboden zou dit 
pas binnen 3 à 4 jaar zijn. Zou u het dan 
overwegen als student/alumni om aan een 
goedkoper tarief gebruik te maken van deze 
padelvelden? 143 141 

 
 
Antwoord van de respondenten 
dat aan sport doen in het 
dagelijkse leven (284) 

Helemaal 
niet 
akkoord 

Niet 
akkoord Neutraal  Akkoord  

Helemaal 
akkoord  

Ik ben geïnteresseerd in het spelen 
van padel (algemeen) 15 21 55 103 90 

 

 
 



Marktonderzoek: VUB sportcomplex – Wat is het effect van de aanwezigheid van padelvelden aan de VUB op de sportparticipatie 
van de student? 

© 2021 Vrije Universiteit Brussel 

   
 

 

 
    

 
 

   

62 

Antwoord van de respondenten 
dat aan padel doen (63) 

Helemaal 
niet 
akkoord 

Niet 
akkoord Neutraal  Akkoord  

Helemaal 
akkoord  

Ik ben geïnteresseerd in het spelen 
van padel op de VUB 1 3 8 18 33 

In % 1.59% 4.76% 12.70% 28.57% 52.38% 
Optelling van Akkoord en helemaal 
akkoord     80.95% 

 
 

Antwoord van de respondenten dat niet aan 
sport doen in het dagelijkse leven en wel een 
sportkaart hebben op de VUB maar deze nooit 
gebruiken (47) Ja Nee 
Indien er padelvelden worden aangeboden zou dit 
pas binnen 3 à 4 jaar zijn. Zou u het dan 
overwegen als student/alumni om aan een 
goedkoper tarief gebruik te maken van deze 
padelvelden? 13 34 

 

 
Antwoord van de respondenten dat niet aan 
sport doen in het dagelijkse leven en wel een 
sportkaart hebben op de VUB maar deze nooit 
gebruiken (47) Ja Nee 

 13 34 

 

 

Tabel: Geslacht van de respondenten die geen sport beoefenen  
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Appendix D: Enquête  

VUB Padel enquête Final 
 

Survey Flow 

Block: Intro (2 Questions) 

Standard: Inleidende Vragen (3 Questions) 

Standard: Inhoudelijk Padel (11 Questions) 

Standard: Voorwoord over de inhoudelijke vragen (1 Question) 

Standard: Inhoudelijk Padel VUB (9 Questions) 

Standard: Persoonlijke vragen (3 Questions) 

Page Break  
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Start of Block: Intro 

 
Q0 Beste,  

 
 
Wij zijn 6 Masterstudenten Toegepaste Economische Wetenschappen en 

Handelsingenieur aan de VUB. Ons onderzoek gaat over de aanleg van padelvelden op 
de VUB.  

 
 

Met dit onderzoek trachten we na te gaan wat het effect is van de aanwezigheid van 
padelvelden aan de VUB op de sportparticipatie van de student. We voeren ons 

onderzoek daarom meer specifiek uit, bij jullie, Bachelor- en Masterstudenten van de 
Vrije Universiteit Brussel. 

 
 

Deze enquête zal 5 à 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. Door deze enquête in 
te vullen maakt u kans om een prachtige padelzak te winnen! De ingevulde enquêtes 

zijn en blijven volledig anoniem, en worden niet doorgegeven aan derden. Uw 
gegevens worden ook strikt voorbehouden voor ons onderzoek en achteraf vernietigd. 

Hartelijk bedankt om deel te nemen aan deze enquête! 
 

 

 

Q1 Ik ga ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens die ik in deze enquête invul 
worden gebruikt voor bovenstaand onderzoek, zoals beschreven in de Privacymelding. 

▢ Ja, ik ga akkoord  (1)  

▢ Neen, ik ga niet akkoord  (2)  
 

Skip To: End of Survey If Q1 = 2 

End of Block: Intro 
 

Start of Block: Inleidende Vragen 

 
Q2 Bent u student aan de Vrije Universiteit Brussel?  

▢ Ja  (1)  

▢ Nee  (2)  
 

Skip To: End of Survey If Q2 = 2 
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Q3 In welk opleidingsjaar bevindt u zich voornamelijk?  

▢ Bachelor opleiding: 1ste jaar  (1)  

▢ Bachelor opleiding: 2de jaar  (2)  

▢ Bachelor opleiding: 3de jaar  (3)  

▢ Master opleiding: 1ste jaar  (4)  

▢ Master opleiding: 2de jaar  (5)  

▢ Master opleiding: 3de jaar  (6)  

▢ Andere  (7)  
 

Skip To: End of Survey If Q3 = 7 

 

 

Q4 Tot welke faculteit behoort u?  

▢ Recht en Criminologie  (1)  

▢ Sociale Wetenschappen & Solvay Business School  (2)  

▢ Psychologie & Educatiewetenschappen  (4)  

▢ Letteren en Wijsbegeerte  (5)  

▢ Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen  (6)  

▢ Geneeskunde en Farmacie  (7)  

▢ Ingenieurswetenschappen  (8)  

▢ Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie  (9)  
 

End of Block: Inleidende Vragen 
 

Start of Block: Inhoudelijk Padel 
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Q5 Welke sport(en) beoefent u in het dagelijkse leven buiten de VUB? 
• Lopen  (1)  

• Fietsen  (3)  
• Padel  (8)  

• Zwemmen  (2)  
• Fitness  (4)  

• Tennis  (9)  
• Squash  (10)  

• Balsporten (voetbal, basketbal, volleybal, ...)  (5)  
• Andere  (6) ________________________________________________ 

• Ik beoefen geen sport  (7)  
 

Skip To: Q10 If Q5 = 7 

 

 

Q6 Hoe vaak sport u in het dagelijkse leven buiten de VUB? 

▢ Maandelijks  (5)  

▢ Tweewekelijks  (4)  

▢ 1 keer per week  (1)  

▢ 2 tot 3 keer per week  (2)  

▢ 4 tot 5 keer per week  (3)  
 

 

 
Q7 Wanneer sport u het vaakst in uw dagelijkse leven buiten de VUB? 

• Tijdens het weekend  (2)  
• Tijdens de lessen  (5)  

• Voor de lessen  (3)  
• Na de lessen  (4)  

• Tijdens de springuren  (6)  
 

 

 
Q8 Welke elementen zorgen ervoor dat u deze sport(en) met uitzondering van padel 

beoefent?  
• Competitieve ingesteldheid  (1)  

• Fysieke gezondheid (conditie)  (2)  
• Sociaal contact  (5)  
• Mentale gezondheid (welzijn)  (7)  

• Gemakkelijk te beoefenen  (4)  
• Andere  (8) ________________________________________________ 
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Display This Question: 

If Q5 = 8 

 
Q9 Welke elementen zorgen ervoor dat u padel beoefent?  

• Competitieve ingesteldheid  (1)  
• Fysieke gezondheid (conditie)  (2)  

• Sociaal contact  (5)  
• Mentale gezondheid (welzijn)  (7)  

• Gemakkelijk te beoefenen  (4)  
• Omdat ik vroeger een andere racketsport speelde  (24)  
• Omdat het relatief weinig techniek/ basisconditie vereist  (25)  

• Andere  (8) ________________________________________________ 
 

 

Display This Question: 

If Q5 != 8 

 

Q10 Kent u de sport padel?  

▢ Ja  (1)  

▢ Nee  (2)  
 

 

Display This Question: 

If Q10 = 2 

 
Q11 Padel is een dubbele racketsport die gebruik maakt van tennisregels en het 

scoresysteem, hoewel het wordt gespeeld op een afgesloten tennisbaan van 
synthetisch glas en metaal (10 x 20 m), waardoor het gebruik van zij- en 

achterwanden mogelijk is. 
 

 

Display This Question: 

If Q5 != 8 

 
Q12 U gaf aan geen padel te spelen. Welk(e) element(en) zou(den) deze sport voor u 
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aantrekkelijk maken?   
• Competitieve ingesteldheid  (1)  

• Fysieke gezondheid (conditie)  (2)  
• Sociaal contact  (5)  

• Mentale gezondheid (welzijn)  (7)  
• Gemakkelijk te beoefenen  (4)  

• Omdat ik vroeger een andere racketsport speelde  (24)  
• Omdat het relatief weinig techniek/ basisconditie vereist  (25)  

• Andere  (8) ________________________________________________ 
• Ik vind padel geen aantrekkelijke sport  (26)  

 

 

Display This Question: 

If Q5 = 8 

 
Q13 Zou u uw padelmateriaal meenemen naar de VUB indien u de sport daar kan 

beoefenen? 

▢ Ja  (1)  

▢ Nee  (2)  

▢ Ik heb geen padelmateriaal  (3)  
 

 

Page Break  
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Q14 Hoe staat u ten opzichte van onderstaande stellingen? 

 

Helemaal 

niet akkoord 
(1) 

Niet akkoord 

(2) 
Neutraal (3) Akkoord (4) 

Helemaal 

akkoord (5) 

Ik ben 
geïnteresseerd 

in het spelen 
van padel 

(algemeen). 

(1)  

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Ik ben 
geïnteresseerd 

in het spelen 

van padel op 
de VUB. (2)  

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Padel is een 
sport dat 

gemakkelijk 
aan te leren 

is. (4)  

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Indien ik 

springuren 
zou hebben, 

zou ik meer 

geneigd zijn 
om padel te 

spelen op de 

VUB in plaats 
van andere 

sporten op de 
VUB. (6)  

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

 

 

 

Page Break  

  



Marktonderzoek: VUB sportcomplex – Wat is het effect van de aanwezigheid van padelvelden aan de VUB op de sportparticipatie 
van de student? 

© 2021 Vrije Universiteit Brussel 

   
 

 

 
    

 
 

   

70 

 
Q15 Vragen omtrent infrastructuur en materiaal van padel.  

 

Helemaal 

niet akkoord 
(1) 

Niet akkoord 

(2) 
Neutraal (3) Akkoord (4) 

Helemaal 

akkoord (5) 

Indien de VUB 
padel rackets 

verhuurt tegen 
een 

studentvriendelijk 

tarief, zou ik 
minder geneigd 

zijn om padel te 

beoefenen. (1)  

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Indien de VUB 
padelballen 

verkoopt tegen 

een 
studentvriendelijk 

tarief, zou ik 
minder geneigd 

zijn om padel te 

beoefenen. (2)  

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Verlichting van 
de padelvelden, 

zou ervoor 

zorgen dat ik 
minder geneigd 

ben om padel te 

beoefenen. (3)  

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Een afdak boven 
de padelvelden, 

zou ervoor 

zorgen dat ik 
minder 

geneigd ben om 
padel beoefenen. 

(9)  

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Ik speel liever 

een sport binnen 
dan buiten. (10)  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

 

 

 

Page Break  
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End of Block: Inhoudelijk Padel 
 

Start of Block: Voorwoord over de inhoudelijke vragen 

 

  De sportkaart die de VUB aanbiedt, is een kaart die iedereen kan aankopen voor 
€8,40 met een geldigheid van 5 jaar. Op deze sportkaart dient men credits op te laden 

om te kunnen sporten (zwemmen, squashen, tennissen, ...) op de VUB.  
 

End of Block: Voorwoord over de inhoudelijke vragen 
 

Start of Block: Inhoudelijk Padel VUB 

 
Q16 Bent u in het bezit van de VUB-sportkaart?  

▢ Ja  (1)  

▢ Nee  (2)  
 

 

Display This Question: 

If Q16 = 1 

 

Q17 Hoe vaak sport u op de VUB?  

▢ Nooit  (6)  

▢ Maandelijks  (5)  

▢ Tweewekelijks  (4)  

▢ 1 keer per week  (1)  

▢ 2 tot 3 keer per week  (2)  

▢ 4 tot 5 keer per week  (3)  
 

Skip To: Q20 If Q17 = 6 

 

Display This Question: 

If Q16 = 1 
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Q18 Welk(e) sport(en) beoefent u op de VUB? 
• Zwemmen  (2)  

• Fitness  (4)  
• Tennis  (9)  

• Squash  (10)  
• Balsporten (voetbal, basketbal, volleybal, ...)  (5)  

• Gevechtssporten (judo, kickboksen, ...)  (1)  
• Andere  (6) ________________________________________________ 

 

 

Display This Question: 

If Q16 = 1 

 
Q19 Wanneer beoefent u deze sporten het vaakst op de VUB? 

• Tijdens springuren  (1)  
• Tijdens het weekend  (2)  

• Tijdens de lessen  (5)  
• Voor de lessen  (3)  

• Na de lessen  (4)  
 

 

Display This Question: 

If Q16 = 2 

 

Q20 Indien padel wordt toegevoegd aan de VUB-sportkaart, zou u dan wel bereid zijn 
om op de VUB te sporten?  

▢ Ja  (1)  

▢ Nee  (2)  
 

 

 

Q21 Woont u dichtbij de campus of ver en is dit bepalend voor uw keuze om een VUB-
sportkaart aan te kopen?  

▢ Ik woon ver en dit is bepalend  (1)  

▢ Ik woon ver en dit is niet bepalend  (2)  

▢ Ik woon dichtbij en dit is bepalend  (3)  

▢ Ik woon dichtbij en dit is niet bepalend  (4)  
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Display This Question: 

If Q16 = 1 

 
Q22 Zou u credits aankopen met uw VUB-sportkaart, om padel te spelen in het 

sportaanbod? 

▢ Ja  (1)  

▢ Nee  (2)  
 

 

 
Q23 Indien er padelvelden worden aangeboden zou dit pas binnen 3 à 4 jaar zijn. Zou 

u het dan overwegen als student/alumni om aan een goedkoper tarief gebruik te 
maken van deze padelvelden?  

▢ Ja  (1)  

▢ Nee  (2)  
 

 

 

Q24 Denkt u dat andere studenten in de toekomst door het aanbieden van padel op 
de campus meer aangespoord zullen zijn om te sporten? 

▢ Ja  (1)  

▢ Nee  (2)  
 

End of Block: Inhoudelijk Padel VUB 
 

Start of Block: Persoonlijke vragen 

 
Q25 Wat is uw geslacht?  

▢ Vrouw  (1)  

▢ Man  (2)  

▢ Non Binair  (3)  

▢ Andere  (4)  
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Q26 Is er nog iets dat u ons wil meegeven? (Vrijblijvend) 

________________________________________________________________ 

 

 

 
Q27 Tot slot, hoeveel mensen zullen er volgens u meedoen aan deze enquête? Vul uw 

antwoord en e-mailadres in indien u geïnteresseerd bent om een padelzak te winnen. 
De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht. Hiervoor wordt het opgegeven 

e-mailadres éénmalig gebruikt en onmiddellijk verwijderd na de prijsuitreiking. 
(Vrijblijvend)  

________________________________________________________________ 

 

End of Block: Persoonlijke vragen 
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