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Abstract 

Dit rapport is de neerslag van het marktonderzoek uitgevoerd door Delight Through 

Insight voor de Opdrachtgever, VUB Infopunt. Dit onderzoek vertrekt van de beleidsvraag van 

het VUB infopunt, namelijk hoe de Studentennieuwsbrief beter afgestemd kan worden op de 

noden van de studenten. Deze vraag wordt vertaald naar de centrale onderzoeksvraag “Hoe kan 

de Studentennieuwsbrief, die 2 keer per maand naar de actieve VUB studenten wordt verstuurd 

per e-mail, beter afgestemd worden op hun noden, gemeten op basis van de gestandaardiseerde 

kengetallen of key metrics van de Studentennieuwsbrief”. Deelvragen worden geformuleerd 

over de key metrics, de onderwerpen van de artikels uit de Studentennieuwsbrief, de stilistische 

kenmerken van de Studentennieuwsbrief en de toetsing aan de wetenschappelijke kennis 

terzake. Na het analyseren van de bestaande wetenschappelijke literatuur, wordt een 

onderzoeksplan en -methodologie opgesteld. Het onderzoek omvat enerzijds een analyse van 

een dataset gegenereerd door het mailprogramma van de Opdrachtgever en anderzijds de 

analyse van een enquête die door Delight Through Insight werd opgesteld en afgenomen.  

De samengevatte conclusies van de uitgevoerde analyse en afgenomen enquête zijn de 

volgende : studenten geven de voorkeur aan informatieve onderwerpen in hun 

Studentennieuwsbrief en dit in tegenstelling tot meer luchtige onderwerpen. De studenten 

verkiezen een hogere frequentie van verzending, maar met minder artikels per verzending van 

de Studentennieuwsbrief. En het belangrijkste aspect van de titel van Studentennieuwsbrief is 

dat er duidelijk uit blijkt waarover de Studentennieuwsbrief gaat, en dit zonder het gebruik van 

kunstgrepen zoals bvb. emoticons/emojij's. Deze conclusies worden vertaald in een aantal 

aanbevelingen. 
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1. Probleemstelling en kadering van de context 

1.1. Context 

Het VUB Infopunt, de Opdrachtgever, staat in voor de communicatie tussen de VUB 

en haar studenten. Die communicatie houdt onder meer in: het antwoorden op 

eerstelijnsvragen, storytelling over het campusleven en het ondersteunen van 

studenteninitiatieven. Hiertoe gebruikt het Infopunt verschillende communicatiemedia zoals 

een studentenportaal, de VUBToday app, de Studentennieuwsbrief, sociale media, 

videoschermen, VUB student events en Canvas.  

 

De Studentennieuwsbrief wordt 2-wekelijks per e-mail opgestuurd naar alle studenten 

van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De studenten hoeven zich hier niet voor aan te melden 

(geen ‘opt-in’) en krijgen deze Studentennieuwsbrief automatisch zolang hun VUB e-mailadres 

actief is. Er is wel een opt-out mogelijkheid voorzien. De artikels in de Studentennieuwsbrief 

worden geselecteerd uit de artikels op VUBToday. Deze selectie gebeurt door een 

redactiecomité dat een week eerder plaatsvindt. De artikels worden gekozen op basis van de 

verwachte voorkeuren van de studenten.  

  

De Studentennieuwsbrief bestaat in 2 versies, die slechts licht van elkaar verschillen. 

Er is enerzijds een Nederlandstalige versie en anderzijds een Engelstalige versie. De 

Studentennieuwsbrief is op dit moment niet gepersonaliseerd wat betekent dat elke student, 

binnen zijn of haar taalgroep, ongeacht de richting, het statuut, de leeftijd, etc., dezelfde 

Studentennieuwsbrief krijgt. Hoewel verschillende studies uitwijzen dat een gepersonaliseerde 

aanpak positieve effecten heeft op de effectiviteit van de communicatie kiest het Infopunt er 

bewust voor om niet-gepersonaliseerde, uniforme nieuwsbrieven te versturen naar haar lezers. 

Daarnaast is de “We Are VUB”-app het portaal voor geïndividualiseerde communicatie. Het 

is voorlopig de bedoeling dat de Studentennieuwsbrief naast de “We Are VUB”-app blijft 

bestaan. 

  

Hoewel onderzoek heeft uitgewezen dat nieuws niet meer hoofdzakelijk via e-mail 

geconsumeerd wordt, maar eerder via sociale media, (Boczkowski, 2017) blijft het Infopunt 

belang hechten aan dit type van communicatiekanaal om de studenten voor te bereiden op het 
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professionele leven. Daar is communicatie via e-mail immers het kanaal bij uitstek. Het is 

eerder een bewuste keuze van de VUB om de sociale media niet te gebruiken voor 

informatieverstrekking.  

  

Onze contactpersoon bij de Opdrachtgever, Kelly Van Hoorebeeck, zet als coördinator 

van het Infopunt de grote lijnen uit. Ze is de schakel tussen het VUB-beleid en de operationele 

werking. De Studentennieuwsbrief stelt de universiteit in staat om informatie over 

verschillende thema’s aan haar lezers te bezorgen.  Bij de verzending van de 

Studentennieuwsbrief worden automatisch verschillende gegevens teruggekoppeld aan het 

Infopunt. Deze gegevens omvatten onder andere of de Studentennieuwsbrief door 

desbetreffende student werd geopend (open-rate of ‘OR’), of de ontvanger doorklikt op een 

artikel (click-through-rate of ‘CTR’) is, of de mail wel toekwam (bounce rate) etc. Een 

volledige lijst hiervan kan teruggevonden worden in Bijlage 10.3. 

  

Ons onderzoeksbureau Delight Through Insight zal voor de Opdrachtgever een 

kwantitatieve analyse van de beschikbare data uitvoeren om inzicht te verkrijgen in hoe de 

Studentennieuwsbrief nog beter aangepast kan worden aan de noden van de studenten. De 

Opdrachtgever is benieuwd of er periodes zijn in het jaar waarin de studenten de 

Studentennieuwsbrief meer openen en welke artikels het meest aangeklikt worden. De 

Opdrachtgever wil deze kennis inzetten om te kunnen beslissen welke onderwerpen best 

opgenomen worden in de Studentennieuwsbrief en hoe .  

  

Een vergelijkende analyse met de andere universiteiten en hoe zij hun nieuwsbrieven 

structuren is niet gewenst door het Infopunt omdat uit eigen analyse bleek dat de VUB al op 

een zeer goede manier communiceert. 

1.2. Beleidsvraag 

Uit het interview met de Opdrachtgever kwam naar voren dat het VUB Infopunt diverse 

beleidsvragen tracht op te lossen met de Studentennieuwsbrief. Algemeen tracht men de 

Studentennieuwsbrief zo goed als mogelijk af te stemmen op de noden van de student. Meer 

specifiek is de Studentennieuwsbrief bedoeld om informatie vanuit de VUB naar de student 

over te brengen. Daarnaast vervult de Studentennieuwsbrief ook andere (rand)functies zoals 
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het creëren van een band tussen student en universiteit en het creëren van een VUB 

‘community’-gevoel door diverse nieuwsfeiten over de studentenpopulatie te delen. 

 

Het beleidsprobleem waarmee het Infopunt voornamelijk geconfronteerd wordt in het 

kader van de Studentennieuwsbrief is “Hoe kan het Infopunt ervoor zorgen dat de 

Studentennieuwsbrief beter afgestemd wordt op de noden van de studenten?”  In tweede orde 

wenst men ook tot betere beslissingen in het redactiecomité te komen. In het redactiecomité 

wordt immers beslist welke artikelen van VUB Today deel zullen uitmaken van de 

Studentennieuwsbrief. Een beter zicht op de noden van de studenten zal die beslissing 

vereenvoudigen en objectiveren.  

  

Als we de blow-up methode toepassen op deze vraag komen we tot volgende 

preciseringen : 

• Infopunt : hiermee wordt in deze studie gedoeld op de functie waarbij het 

redactiecomité achter de schermen instaat voor de noden van de studenten. Men zorgt 

vanuit deze dienst voor de opstelling en verzending van  de Studentennieuwsbrief. 

• Studenten : het gaat hier om alle studenten aan de VUB, die ingeschreven zijn aan de 

VUB en een actief e-mail adres hebben en als dusdanig de Studentennieuwsbrief 

ontvangen. 

• Studentennieuwsbrief : is de e-mail communicatie die 2-wekelijks op donderdag 

verzonden wordt naar de studenten. 

• Noden van de studenten : worden specifiek voor de Studentennieuwsbrief gezien als 

informatievoorziening waar de student belang aan hecht of waarbij er een ervaren nut 

is. Het verzenden van nieuwsbrieven is niet alleen nuttig voor de student maar kan ook 

nuttig zijn voor de universiteit omdat dit kan zorgen voor brand loyalty. In de 

literatuurstudie wordt hier verder op ingegaan 

• Beter afgestemd worden : houdt identificatie in van zowel de topics die het meest 

gelezen worden door studenten als van de periodes waar de Studentennieuwsbrief het 

vaakst geopend wordt. Hiermee kan men, in het redactiecomité, die onderwerpen 

selecteren die “populair” bleken uit de data-analyse. 

 

De onderzoeksvragen zijn dan ook opgesteld om een antwoord te bieden op dat 

beleidsprobleem. 
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2. Onderzoeksvraag (en -deelvragen) 

2.1. Onderzoeksvraag 

Onze centrale onderzoeksvraag is “Hoe kan de Studentennieuwsbrief die 2 keer per 

maand per e-mail naar de actieve VUB studenten wordt verstuurd, beter afgestemd worden op 

hun noden, gemeten op basis van de gestandaardiseerde kengetallen of key metrics van de 

Studentennieuwsbrief ”?   

2.2. Deelvragen 

1. Wat zijn de key metrics van de VUB Studentennieuwsbrief en hoe verhouden deze zich 

tot de metrics uit andere studies? 

 

We halen de key metrics van de Studentennieuwsbrief uit de Eloqua dataset om na te 

gaan hoe deze zich verhouden ten opzichte van andere studies en marktonderzoeken, bvb. een 

internationaal marktonderzoek dat werd uitgevoerd op e-mail marketing in het “Education & 

Training” veld, uitgevoerd door team ITG. Het platform Eloqua wordt door het Infopunt 

gebruikt voor het beheer van de Studentennieuwsbrief (tijdstip van verzending, opt-in en opt-

out beheer, …).  Daarnaast biedt het ook hulpmiddelen om de performantie van de 

Studentennieuwsbrief te analyseren. We onderzoeken daarbij ook specifiek de vragen van de 

Opdrachtgever, namelijk het effect van de periode van verzending en de verschillen in metrics 

tussen de Nederlandstalige en Engelstalige versie van de Studentennieuwsbrief.   

 

2. Welke onderwerpen van de Studentennieuwsbrief hebben geleid tot de hoogste open 

rate/click through rate? 

 

Gezien uit onderzoek blijkt dat de subjectline (het onderwerp) van de e-mail de grootste 

driver is om de ontvanger van de e-mail te overtuigen om over te gaan tot actie en de mail te 

openen en te lezen (Kuiken et al., 2017), gaan we via de analyse van de dataset uit Eloqua 

m.b.t. de Studentennieuwsbrief analyseren welke subjectlines tot de hoogste key metrics 

hebben geleid. Hieruit kunnen we dan afleiden welke onderwerpen het meest succesvol waren, 

gezien de subjectline het primaire onderwerp van de Studentennieuwsbrief belicht, en 

zodoende dus het beste beantwoorden aan de noden van de lezers van de Studentennieuwsbrief.  
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3. Welke onderwerpen willen de studenten graag lezen in de Studentennieuwsbrief? 

 

Omdat de Eloqua dataset ons enkel informatie verschaft over de Studentennieuwsbrief 

als geheel, willen we ook door middel van een enquête polsen naar de gewenste onderwerpen 

in de Studentennieuwsbrief. De research en drijfveer hierachter is dezelfde als deze voor de 

bovenvermelde deelvraag. 

 

4. Wat zijn de karakteristieken van de Studentennieuwsbrief die het beste beantwoorden 

aan wat de studenten wensen, m.a.w. hoe ziet hun ideale Studentennieuwsbrief eruit? 

 

Om de utility van de Studentennieuwsbrief te verhogen en dus nog beter af te stemmen 

op hun noden, kijken we ook naar de karakteristieken van de “ideale” Studentennieuwsbrief 

zoals ze werden aangeven door de respondenten in het kader van de enquête. Dit zal ertoe 

leiden de Studentennieuwsbrief nog beter af te stemmen op de wensen van de studenten. Zoals 

uiteengezet zal worden in de literatuurstudie verhogen bepaalde stilistische en tekstuele 

kenmerken de key metrics van nieuwsbrieven.   

 

5. Worden de concepten die we uit de literatuur hebben kunnen distilleren bevestigd door 

de Eloqua dataset of door de antwoorden op de enquête? 

 

Uit onderzoek van Fariborzi (2012) is gebleken dat de lengte van de subject line een rol 

speelt. Kortere titels zijn immers effectiever, we testen dit via de enquête. Dor (2003) voert aan 

dat de titel het evenwicht moet bewaren tussen enerzijds bondig en duidelijk zijn en anderzijds 

voldoende informatierijk zijn om de achterliggende artikels goed samen te vatten, we testen 

via de enquête of informatierijke titels inderdaad meer gewenst zijn dan vage, onduidelijke 

titels. We testen eveneens op vraag van de Opdrachtgever of emoticons/emoji’s in de 

subjectline een effect hebben. De literatuur stelt ook dat titels met een call-to-action (CTA), 

titels in vraagvorm (Pander Maat, 2012) of verrassende/intrigerende titels (Hoeken et al. 2012) 

beter scoren (voor meer open-rates zorgen) dan ‘drogere’ affirmatieve titels, ook dit testen we 

door middel van de enquête. 

Verder komt in de literatuurstudie ook naar voor (Ha et al. 2017) dat studenten met een 

hogere class-standing (verder gevorderd in hun opleiding), vaker hun universitaire e-mails 
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negeren. We gaan dit na door class-standing in de enquête te bevragen en het verband met de 

kennis en het lezen van de Studentennieuwsbrief te onderzoeken. 



   

 

 

WPO Marktonderzoek Groep 16: VUB Infopunt 13/75 

 

3. Informatie uit secundaire bronnen 

In het exploratief onderzoek werden diverse secundaire (ten aanzien van de primaire 

dataset van het Infopunt) bronnen geraadpleegd. Er werd een literatuurstudie uitgevoerd om de 

beschikbare academische kennis in kaart te brengen. 

3.1. Literatuurstudie 

De Opdrachtgever vraagt specifiek om de performantie van de Studentennieuwsbrief te 

situeren binnen de wetenschappelijke kennis met betrekking tot nieuwsbrieven. Daarom 

hebben we de specifieke situatie van een universitaire Studentennieuwsbrief geplaatst binnen 

het brede en lijvige onderzoeksdomein van effectiviteit van diverse vormen van 

(marketing)communicatie. Daarbij dient te worden opgemerkt dat een belangrijk deel van dit 

onderzoek gericht is op een meer economisch, commercieel doel van communiceren (bvb. 

Online adverteren om verkoop te stimuleren). Dit doel wijkt af van het doel van een 

Studentennieuwsbrief die als doel onder meer heeft: informeren van student, verbinden van de 

student en de universiteit, branding van de universiteit, … 

 

Het brede onderzoeksdomein van communicatie kan verder onderverdeeld worden om 

onze onderzoeksvraag beter te kunnen plaatsen. Een eerste subdomein focust zich op analyse 

van on- dan wel offlinecommunicatie.  Met de opkomst van het world wide web in 1990 

ontstonden nieuwe communicatiemogelijkheden om publiek te bereiken. Zo onderzocht 

Mogge (1999) reeds in de periode 1990 tot 1997 de trends van e-journalistiek en kwam tot de 

conclusie dat de sector een enorme groei kende op vlak van elektronische berichtgeving. We 

vinden uit deze periode diverse analyses over het groeiend belang van onlinecommunicatie ten 

aanzien van bvb. print, word of mouth, billboards. Ook in de non-profit sector deed deze trend 

zijn intrede (Curtis et al., 2010).  

 

Specifiek voor onlinecommunicatie gaan diverse studies na wat de effectiviteit van 

verschillende online communicatiekanalen is. Ook dit domein is in voortdurende ontwikkeling 

gelet op de snel evoluerende vormen van onlinecommunicatie. Met de opkomst van onder 

andere Facebook (2004) en Twitter (2006) vinden we recente studies over het belang om van 

deze onlinecommunicatie gebruik te maken in een marketingstrategie (Barakat et al., 2016; 
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Wright et al., 2013). Steeds meer en meer jongeren communiceren via mobiele toestellen 

waardoor e-marketing op mobiele platformen steeds belangrijker wordt (Yadav et al., 2015). 

3.1.1. Overkoepelende studies met betrekking tot e-mail marketing 

In The impact of e-mail marketing on brand loyalty (Merisavo en Raulas, 2004) 

onderzoeken de auteurs of e-mail marketing een impact heeft op brand loyalty. Brand loyalty 

wordt in de literatuur gedefinieerd als herhaaldelijk aankoopgedrag, aangestuurd door de 

bewuste keuze om hetzelfde merk te blijven kopen (Jacoby en Chestnut, 1978). Merisavo en 

Raulas (2004) kwamen in hun onderzoek tot de vaststelling dat e-mail marketing een positief 

effect heeft op brand loyalty en dat klanten het meest geïnteresseerd zijn in artikels met 

betrekking tot speciale aanbiedingen en informatie over nieuwe producten. Toegepast op de 

Studentennieuwsbrief zou dit kunnen worden vergeleken met informatie over nieuwe 

studierichtingen, nieuwe opleidingsonderdelen, nieuwe diensten of nieuwe faciliteiten binnen 

de VUB. Ook kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat geadresseerden met een hogere 

brand loyalty, regelmatige e-mailcommunicatie meer appreciëren. 

3.1.2. E-mail verkeer en e-marketing in het hoger onderwijs 

In Does college students’ social media use affect school e-mail avoidance and campus 

involvement? onderzoeken Ha et al. (2017) of het gebruik van sociale media door studenten 

invloed heeft op het lezen van e-mails verzonden door universitaire instanties en de 

betrokkenheid bij campus activiteiten. Omdat de penetratie van smartphones en dus de online 

connectie bij studenten zeer hoog is, zou men kunnen verwachten dat universitaire e-mails 

zoals de ook de Studentennieuwsbrief vaak gelezen worden. Dit is volgens de bevindingen van 

de auteurs ook zo; studenten die vaak sociale media gebruiken en gewoon zijn direct te 

communiceren zullen minder waarschijnlijk universitaire e-mails negeren. De facultaire e-

mails hadden de hoogste lezersgraad (89%), voor e-mails van algemene universitaire instanties 

(zoals Infopunt er één is) lag de lezersgraad veel lager (46%). Voor socio-demografische 

variabelen als studierichting, geslacht, woonplaats, inkomen werd geen statistisch significant 

verband gevonden met het lezen van universitaire e-mails. Enkel class-standing (mate waarin 

studenten in hun opleiding gevorderd zijn) had een effect op het lezen van universitaire e-mails. 

Als we ons baseren op deze bevindingen zou het dus kunnen dat class-standing een invloed 

heeft op het kennen en lezen van de Studentennieuwsbrief, wat we aan de hand van onze 

enquête ook onderzoeken. De auteurs concluderen dat universiteiten hun studenten beter 
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zouden kunnen bereiken via het gebruik van de twee meest gebruikte communicatiekanalen 

onder studenten: door middel van sociale media of door middel van tekstberichten zoals SMS 

of Whatsapp. Omdat tekstberichten onoverzichtelijk zijn en dat het een bewuste keuze is van 

Infopunt om niet te informeren via sociale media moet men dus op zoek gaan naar alternatieve 

kanalen zoals de WeAreVUB app. 

 

In The Role of E-marketing Tools in Constructing the Image of a Higher Education 

Institution (Štefko et al., 2015) wordt onderzocht of het gebruik van e-marketing tools door 

universiteiten een invloed heeft op het beeld dat studenten van hun universiteit hebben. E-

marketing tools zijn naast de e-mail Studentennieuwsbrief ook zaken zoals websites, blogs, 

FAQ portalen, eBooks, live chats en mobiele applicaties. Specifiek in dit onderzoek werd het 

gebruik van de facultaire website onderzocht. De studie toonde een statistisch significant 

positief verband aan tussen de evaluatie door studenten van verschillende elementen van de 

facultaire website en het algemene beeld dat studenten van hun faculteit hebben. Studenten 

hechten bij het evalueren van de facultaire website het meest belang aan duidelijkheid. Ook het 

VUB Infopunt kwam in een onderzoek met focusgroepen uitgevoerd door TBWA (21 maart 

2021) al tot een gelijkaardig inzicht, namelijk dat studenten veel belang hechten aan 

duidelijkheid en dat gebruik van meerdere platformen tot frustraties leidt. De VUB probeert 

hier in de toekomst op in te spelen door aangepaste info op maat van elke individuele student 

te bundelen in één centrale website (vub.be).  

Štefko et al. kwamen verder ook tot het inzicht dat de  voorkeur van studenten met 

betrekking tot inhoud uitgaat naar praktische zaken zoals informatie over de lessen. Er is dus 

een nood aan informatie gerelateerd aan de opleiding zelf terwijl informatie over evenementen 

en facultair nieuws voor de bevraagde studenten veel minder belangrijk was. Ook in onze 

enquête wordt er gepeild naar de voorkeur van de studenten met betrekking tot het onderwerp 

van de Studentennieuwsbrief. 

3.1.3. Het belang van de stilistische en tekstuele kenmerken van de 

Studentennieuwsbrief 

In het artikel Effective Headlines of Newspaper Articles in a Digital Environment 

Kuiken et al. (2017) onderzoeken de auteurs de effecten van tekstuele en stilistische ingrepen 

op de titels op het click-through-rate (CTR) van de betreffende artikels. In de literatuur heeft 

de titel van een artikel 2 onderscheiden functies. De eerste functie betreft het samenvatten van 
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het achterliggende artikel (Van Dijk, 1988). Zo worden titels door Dor (2003) relevance 

optimizers genoemd, dit is gebaseerd op de relevance theory van Sperber en Wilson (1986). 

Dor (2003) voert aan dat de titel het evenwicht moet bewaren tussen enerzijds bondig en 

duidelijk zijn en anderzijds voldoende informatierijk zijn om de achterliggende artikels goed 

samen te vatten. De tweede functie van de titel is het capteren van de aandacht van de lezer en 

hem of haar te triggeren om het artikel te lezen (Bell, 1991; Nir, 1993). Ifantidou (2009) heeft 

aangetoond dat lezers titels verkiezen die creatief zijn zelfs als ze daardoor langer, 

verwarrender en minder informatief zijn.  Dit wordt bevestigd door Hoeken et al. (2012) die 

aanvoeren dat informatie interessanter wordt als deze verrast, waardoor lezers beïnvloed 

worden om door te klikken. Wei et al. (2005) vonden een soortgelijk effect voor hyperlinks die 

verwerkt staan in de tekst. Op de links die intrigerend verwoord waren werd meer geklikt dan 

op de algemeen verwoorde links. 

 

In zijn onderzoek reviseerde Pander Maat (2012) inleidende kaders, zogenaamde 

“kopjes”, in financiële info. Het doel van deze revisie was dat de lezer beter kon voorspellen 

wat hij/zij ging lezen na deze kopjes. Uit het onderzoek bleek dat de lezers bij de in vraagvorm 

geformuleerde kopjes goed konden voorspellen wat voor informatie ze gingen lezen en dit in 

vergelijking met eenvoudige informatieve/thematische kopjes. De subject lines in de 

Studentennieuwsbrief zouden ook gezien kunnen worden als een soort kopjes. Als mensen na 

het lezen van de subject line goed kunnen voorspellen wat ze gaan lezen als ze de mail openen, 

zullen ze wellicht sneller overtuigd raken om daadwerkelijk de mail te openen. 

 

Hamilton (1995) stelt vast dat kennis van de voorkeuren van de doelgroep een van de 

meeste belangrijke factoren is bij het schrijven van de Studentennieuwsbrief, de auteur 

vermeldt ook dat de lettertypegrootte een invloed kan hebben op het lezen van de artikels in de 

Studentennieuwsbrief.  Uit onderzoek van Fariborzi (2012) is gebleken dat de lengte van de 

titel ook een rol speelt. Kortere titels zijn effectiever. De verzendtijd van de nieuwsbrieven is 

eveneens belangrijk (Bilos et al., 2016). De meeste van de nieuwsbrieven worden op een vaste 

dag naar de abonnees verzonden, maar volgens Chaffey en Smith (2017)  is dat geen goed idee. 

De verzendtijd moet variëren om de kans te verkleinen dat de Studentennieuwsbrief in spam 

belandt. 
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Uit onderzoek van Maslowska et al. (2011) is gebleken dat wanneer e-mail 

nieuwsbrieven gepersonaliseerd worden op basis van de bestemmeling dit leidt tot verhoogde 

aandacht voor de boodschap, een meer positieve attitude t.a.v. de boodschap vervat in de e-

mail alsook tot het effectief openen en lezen van de boodschap. Gezien de 

Studentennieuwsbrief om technische redenen niet gepersonaliseerd kan worden is dit louter 

een vaststelling van een reden waarom de effectiviteit van de Studentennieuwsbrief niet 

gemaximaliseerd kan worden maar het is wel een belangrijk element om te vermelden. 

 

De literatuurstudie bevestigt dat een Studentennieuwsbrief nog steeds deel uitmaakt van 

een globale communicatiestrategie en geeft inzicht in diverse aspecten van de effectiviteit van 

dergelijke communicatie. Toch is een eenduidige vergelijking met VUB Studentennieuwsbrief 

niet voor de hand liggend. Gelet op de specifieke relatie universiteit-student, het niet 

commerciële doel van de Studentennieuwsbrief en de snel evoluerende communicatiemix dient 

een specifiek onderzoek op de Studentennieuwsbrief te worden uitgevoerd. 
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4. Onderzoeksplan en -methodologie 

4.1. Onderzoeksplan 

4.1.1. Inleiding 

De Opdrachtgever vraagt in eerste instantie om een kwantitatieve, statistische analyse van 

de dataset uit te voeren die uit het gehanteerde mailprogramma Eloqua wordt geëxporteerd.  

Er wordt door de Opdrachtgever opgemerkt dat een kwalitatieve analyse, binnen het 

tijdsbestek, mogelijks tekortschiet in het omvatten van de enorme en diverse 

studentenpopulatie. We zullen onze onderzoeksvraag en de bijhorende deelvragen trachten te 

beantwoorden aan de hand van een analyse van de Eloqua-dataset, aangevuld met een eigen 

dataset, verkregen uit een enquête die we voor dit specifieke onderzoek hebben opgesteld en 

afgenomen. Deze kwantitatieve onderzoeksmethode is het meest praktisch haalbaar in de 

situatie waar we ons momenteel bevinden, namelijk Covid-19. De enquête biedt de 

mogelijkheid om snel veel mensen te kunnen bereiken. De enquête is in het Nederlands en het 

Engels opgesteld en uitgezonden aan de hand van het online enquêteplatform Qualtrics. 

4.1.2. Populatie 

Onze onderzoekspopulatie betreft studenten die momenteel ingeschreven zijn aan de 

VUB en derhalve automatisch de Studentennieuwsbrief ontvangen. De studenten kunnen 

verder worden onderverdeeld in verschillende studieprogramma’s zoals een bacheloropleiding, 

masteropleiding, doctoraatsopleiding, etc. of op basis van de faculteit waartoe ze behoren. De 

VUB hanteert daarbij verschillende statuten waaronder dagstudent, werkstudent en 

internationale student. Volgens de Opdrachtgever krijgen buiten elke student ook 

personeelsleden die een VUB e-mailadres hebben de VUB Studentennieuwsbrief toegestuurd. 

Als we kijken naar de meest recente cijfers die we tot onze beschikking hebben (academiejaar 

2019-2020) blijkt dat er in het jaar 2020 4042 personeelsleden werkzaam waren aan de 

universiteit. Hiervan bestond 68% uit academische leden en de overige werknemers vormden 

een ondersteunend kader. Vorig schooljaar waren er 19.156 studenten ingeschreven aan de 

universiteit. Dit impliceert dat 17,4% van de ontvangers van de Studentennieuwsbrief niet tot 

de te onderzoeken populatie behoort. 
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Gezien we onze enquête enkel naar studenten versturen zorgt dit niet voor een 

vertekening van de steekproef. Dit heeft wel gevolgen voor de analyse van de Eloqua-dataset 

waar we kunnen spreken van een populatiespecificatiefout. 

4.1.3. Steekproefstrategie 

Onze onderzoekspopulatie komt overeen met de actieve VUB studentenpopulatie. Het 

steekproefkader omvat alle studenten aan wie de Studentennieuwsbrief wordt verstuurd, dus 

elke student met een VUB e-mail adres en dus nagenoeg de volledige populatie. De analyse 

van de Eloqua dataset bevat zoals eerder gesteld data over de volledige studentenpopulatie en 

het personeel. De enquête werd gericht verspreid door het posten van de enquête in sociale 

media groepen van bachelor studenten en master studenten,  alsook door het aanspreken van 

studenten op de campus en tot slot via gerichte e-mailings naar selecte groepen zoals 

doctoraatstudenten.  Door de eigenschappen van de respondenten op te volgen in Qualtrics, 

stelden we vast dat bepaalde groepen oververtegenwoordigd waren (bvb. masters). Daarom 

werden extra inspanningen ondernomen ten aanzien van de ondervertegenwoordigde groepen. 

Dit alles heeft ertoe geleid dat onze quotasteekproef strategie tot een representatieve steekproef 

heeft geleid. 

Om de responsgraad voor de enquête te verhogen, werd in samenwerking met de 

Opdrachtgever een incentive voorzien van 2 waardebonnen van elk €50,00 voor bol.com, te 

verloten onder de respondenten. We gaan ervan uit dat deze kleine bijdrage geen vertekening 

veroorzaakt in het type respondenten en dat er geen impact is door het eventuele vermeende 

verlies van anonimiteit (de respondenten moeten om kans te maken op de waardebon hun email 

adres achterlaten). 

4.1.4. Kwantitatieve analyse op basis van de Eloqua dataset 

Data/variabelen 

Voor dit deel van het marktonderzoek vertrekken we van de data die door de 

Opdrachtgever via email werd aangeleverd op 25 oktober 2021 en opgenomen is in Bijlage 

10.1 

We verwerkten de verschillende Excel-datasets die door de Opdrachtgever uit het 

Eloqua platform werden geëxporteerd tot één werkbestand waarin diverse variabelen of 

‘metrics’ zijn opgenomen. Hierbij hebben we als onderzoeksteam ook bijkomende variabelen 

afgeleid (bvb. lengte van het onderwerp) die kunnen helpen in de analyse. 
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Periode 

De Eloqua-dataset bevat data over de Studentennieuwsbrieven verzonden in de periode 

van 09/05/2016 tot en met 09/10/2021. In absolute aantallen (let op: in twee talen dus dubbel!)  

vallen jaartallen 2016 en 2021 op wat betreft het aantal verzonden nieuwsbrieven per jaar. Voor 

2016 is dit te verklaren omdat de eerste Studentennieuwsbrieven in de Eloqua dataset van mei 

2016 dateren. 2021 is slechts tot de nieuwsbrieven van oktober in de Eloqua dataset 

opgenomen. Academiejaren 2016-2017 en 2021-2022 zijn bijgevolg niet volledig opgenomen. 

Verhoudingsgewijs op het totaal aantal Studentennieuwsbrieven in de dataset zien we dat de 

nieuwsbrieven met uitzondering van januari en augustus doorheen heel het jaar verstuurd 

worden met pieken in mei en oktober. De piek in mei kan eventueel verklaard worden door de 

berichtgeving rond examens in juni. De piek in oktober kan mogelijks verklaard worden door 

de meer intense berichtgeving bij de opstart van het academiejaar.  

   
Figuur 1: tijdsdimensie Studentennieuwsbrief (jaar en maand) 

Eveneens verhoudingsgewijs op het totaal van de in de dataset opgenomen 

Studentennieuwsbrieven stellen we vast dat, zoals door de Opdrachtgever vooropgesteld, 

nagenoeg alle Studentennieuwsbrieven op donderdag verstuurd worden, hoofdzakelijk in in de 

voormiddag met een stijgende trend naar het middaguur toe. 

   
Figuur 2: tijdsanalyse verzending Studentennieuwsbrief (dag en uur) 

Representativiteit 

Om de representativiteit te onderzoeken zonderen we de 24 nieuwsbrieven (telkens in 

2 talen) uit academiejaar 2019-2020 af uit de dataset (let op: niet af te leiden uit de 
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bovenstaande grafiek per jaartal) en dan stellen we vast dat de Studentennieuwsbrief gemiddeld 

naar 14.878 personen verstuurd werd. Op het hogervermelde totaal van studenten en personeel 

wil dit zeggen dat de Studentennieuwsbrief 64% van deze populatie bereikt. We menen dat de 

steekproef bijgevolg als representatief kan worden beschouwd. 

4.1.5. Kwantitatieve analyse op basis van een enquête 

Teneinde de noden van de studenten m.b.t. de Studentennieuwsbrief beter in kaart te 

brengen werken met een vragenlijst. De datacollectie is gebeurd via sociale media, via 

persoonlijke bevraging op de VUB en via het gericht aanschrijven van bepaalde doelgroepen. 

Onze populatie bestaat uit de studentenpopulatie van de VUB. In 2020 waren dat 19.156 

studenten. Voor onze enquête hebben we een foutenmarge van 10% nagestreefd, waardoor we 

minstens 163 respondenten dienden te bekomen.  Hadden we een foutenmarge van 5% wensen 

te bereiken dat hadden we een steekproefomvang moeten bereiken van 377 studenten om aan 

de representativiteitsvoorwaarde te voldoen. In het kader van deze opdracht gelet op de 

beperkingen inzake tijd en budget, leek dat moeilijk haalbaar. Het streefdoel van 163 

respondenten hebben we ruimschoots overschreden zoals verder in het rapport zal blijken. 

4.2. Methodologie 

4.2.1. Eloqua dataset 

Om de performantie van de nieuwbrieven te onderzoeken en de determinanten daarvan 

te onderzoeken onderscheiden we volgende variabelen: 

• Informatief: dit betreft louter informatieve variabelen die niet bijdragen aan het 

onderzoek over de factoren die de performantie van een Studentennieuwsbrief bepalen. 

• Afhankelijke variabele: dit betreft variabelen die de performantie van een 

Studentennieuwsbrief uitdrukken en waarvan we willen weten door welke andere 

variabelen (dependent) ze verklaard worden. In dit geval beperken we ons tot: 

o Unique_Open_Rate (vanaf nu afgekort als UOR) 

o Unique_Clickthrough_Rate (vanaf nu afgekort als UCR) 

• Onafhankelijke variabele: de mogelijks verklarende variabelen voor de Independent 

variabelen. 
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Tabel 1: variabelen uit gecombineerde Eloqua dataset 

Met beschrijvende statistieken zullen we de afhankelijke en onafhankelijke variabelen 

op zich onderzoeken en toetsen aan de beschikbare benchmarkwaarden. Per variabele uit 

bovenvermeld overzicht worden de algemene statistische kengetallen bepaald, namelijk het 

gemiddelde, de standaardafwijking, mediaan, variantie, kurtosis, skewness, minimum en 

maximum. 

Vervolgens zoeken we met een exploratieve analyse een mogelijks verband tussen 

afhankelijke en onafhankelijke variabelen dat we statistisch onderzoeken door een algemene 

regressieanalyse. 

Daarna doen we een ANOVA(-analyse) door middel van een aantal regressies om de 

impact van de onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabelen te onderzoeken. Zo 

hopen we de Opdrachtgever beter inzicht te geven in welke variabelen het grootste effect 

hebben op de succesgraad van de Studentennieuwsbrief.  

4.2.2. Enquête 

Uiteenzetting en argumentatie van de enquêtevragen 

In het eerste deel van de enquête gaan we kort na wat statuut van de respondent is.  We 

bevragen in welke academiejaar de respondent zit, tot welke faculteit hij behoort en wat zijn of 

haar statuut is (dagstudent, werkstudent, internationale student of een combinatie).  

 

In het tweede deel van de enquête peilen we naar de verschillende dimensies van de 

verhouding tussen de respondent en de Studentennieuwsbrief. Eerst en vooral: is de respondent 

zich bewust van het bestaan van deze Studentennieuwsbrief? Zo ja, in welke mate maakt de 

Informatief Afhankelijke variabele Onafhanklijke variabele
Email_Name Unique_Open_Rate Email_Language
Total_Sends Unique_Clickthrough_Rate Email_Send_Date
Total_Delivered Email_Send_Year
Total_Opens Email_Send_Month
Open_Rate Email_Send_Day
Unique_Opens Email_Send_Hour
Reopen_factor Title_lenght_characters
Total_Clickthroughs Title_lenght_words
Clickthrough rate Question
Unique_Clickthroughs Exclamation
Reclick_factor QuestionExclamation
ClickToOpen_Rate Emoticon
Total_Possible_Forwarders Informative
Total_Hard_Bouncebacks Intriguing
Hard_Bounceback_Rate Topic
Total_Soft_Bouncebacks
Soft_Bounceback_Rate
Total_Bounceback_Rate
Total_Spam_Unsubscribes_by_Email
Email_Subject_Line
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respondent daar gebruik van? Hier kan de respondent aangeven of ze de Studentennieuwsbrief 

lezen, in welke mate en met welke frequentie. Zo nee, informeren we de respondent over wat 

de Studentennieuwsbrief inhoudt en hebben we een controlevraag ingebouwd om zeker te zijn 

dat er geen terminologische verwarring is omtrent de gehanteerde term 

“Studentennieuwsbrief”. We besluiten dit deel met een vraag gericht aan de respondenten die 

aangaven dat ze de Studentennieuwsbrief niet lezen : “Hoe blijf je dan wel op de hoogte van 

het VUB gerelateerde nieuws?”.  

 

In het derde deel van de enquête peilen we naar wat de voorkeuren zijn m.b.t. 

verschillende kenmerken van de Studentennieuwsbrief. De eerste vraag informeert naar welke 

onderwerpen/categorieën de respondenten het belangrijkst vinden voor hun 

Studentennieuwsbrief. We gaan dit na door alle mogelijke onderwerpscategorieën, gebaseerd 

op de We Are VUB app, op te lijsten, en vervolgens aan de respondenten te vragen om hieruit 

een ‘Top 5’ te selecteren. Op die manier is de vraag eenvoudig te beantwoorden. Een score 

geven voor elke categorie vragen zou te lang duren en te omslachtig zijn, en zou de neiging 

kunnen geven aan de respondent om het in te vullen zonder erover na te denken. Nu gaat de 

respondent slechts 5 categorieën moeten aanvinken, en kunnen we op deze manier een 

duidelijke rangschikking bekomen van de belangrijkste categorieën in de ogen van de 

respondenten. Zoals uit de literatuurstudie is gebleken is personalisatie cruciaal om het 

engagement van de lezer te bewerkstelligen, gezien de Studentennieuwsbrief echter niet kan 

gepersonaliseerd worden is dit een manier om toch aan ‘Segmenting-Targetting’ en 

‘Positioning’ van de Studentennieuwsbrief te doen. Vervolgens vragen we wat de ideale 

frequentie voor het uitbrengen van de Studentennieuwsbrief is. We lezen in de literatuurstudie 

immers dat frequentie een parameter kan zijn in de leesgraad van nieuwsbrieven (Smith et al., 

2019).  Momenteel wordt deze om de 2 weken uitgebracht, we zullen vragen of ze het eventueel 

beter vinden om het dagelijks, 2 keer per week, wekelijks, om de 2 weken (status quo) of 

maandelijks te ontvangen. Aansluitend, peilen we naar hun voorkeur in het aantal artikels dat 

verschijnt in de e-mail van de Studentennieuwsbrief, momenteel zijn dat er meestal 7. Hierna 

vragen we hen om 9 keer een keuze te maken tussen verschillende titels voor de 

Studentennieuwsbrief, waarbij er steeds met controlevragen wordt gewerkt. Hierdoor kunnen 

we testen of onze resultaten overeenkomen met de literatuur hierrond, die stelt dat titels met 

een “call-to-action” (CTA), titels in vraagvorm (Pander Maat, 2012) of 

verrassende/intrigerende titels (Hoeken et al. 2012) beter scoren (voor meer open-rates zorgen) 

dan e-mails met ‘drogere’ affirmatieve subjectlines. We testen ook of kortere titels inderdaad 
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meer gewenst zijn dan hun langere versie en of duidelijke titels meer effectief zijn dan 

onduidelijke. OP vraag van de Opdrachtgever hebben we hier ook een vraag over 

emoticons/emojij’s ingevoerd. Uiteindelijk sluiten we dit deel af met de vraag of ze de 

Studentennieuwsbrief zouden aanraden aan medestudenten, op basis van een score van 1 tot 

10. Daarmee kunnen we een NPS-score bekomen.  

 

We sluiten de enquête af met een aantal socio-demografische factoren. We vragen naar 

de leeftijd, het gender (man, vrouw, andere). De taal van de respondenten leiden we af uit de 

gekozen taal bij het invullen van de enquête. Hierbij gaan we ervan uit dat respondenten die in 

de enquête Engels hebben aangeklikt, de Studentennieuwsbrief ook (zouden) lezen in het 

Engels. Dit aangezien de studentennieuwsbrief slechts wordt opgesteld in 2 talen. Belangrijk 

hier te vermelden is dus dat we niet de moedertaal van de student opnemen in het onderzoek, 

maar wel de taal waarmee de student communiceert met VUB-instanties, dus ook de taal waarin 

de nieuwsbrief eventueel gelezen wordt. De enquête is opgenomen in bijlage 10.2. Enquête. 
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5. Analyseplan en resultaten 

In deze sectie worden de resultaten besproken. Dit segment wordt verder onderverdeeld 

in de secties: Eloqua Dataset, Enquête en Logistische regressieanalyse. 

5.1. Eloqua Dataset 

5.1.1. Descriptieve analyse 

Op basis van louter descriptieve analyse kunnen we een eerste analyse doen van de 

variabelen. 

 
Tabel 2: descriptieve statistiek totalen 

We merken een hoge standaarddeviatie op van de “Total”-kolommen (verzonden, 

ontvangen en geopend) en (dus) een hoge variatie doorheen de jaren van het aantal verzonden 

e-mails. Die verschillen soms sterk en op het eerste zicht sterker dan fluctuaties in de 

studentenpopulatie. De dataset start op 4 mei 2016, en het aantal studenten aan de VUB is de 

laatste 5 jaar fors toegenomen (+25%). 

 
Tabel 3: descriptieve statistiek afhankelijke variabelen 

Total_Sends Total_Delivered Total_Opens
Gemiddelde 7901,41232 7857,36019 6430,96209
Standaardfout 299,710585 298,9218796 317,570397
Mediaan 8057 8047 5563
Modus 2516 15699 7692
Standaarddeviatie 4353,54772 4342,091111 4612,97648
Steekproefvariantie 18953377,8 18853755,21 21279552
Kurtosis -1,23439748 -1,25279501 0,26033509
Scheefheid 0,22653581 0,217382021 0,93227237
Bereik 16159 16086 21466
Minimum 1255 1249 689
Maximum 17414 17335 22155
Som 1667198 1657903 1356933
Aantal 211 211 211

Unique_Open_Rate Unique_Clickthrough_Rate
Gemiddelde 40,00% 6,02%
Standaardfout 0,97% 0,46%
Mediaan 35,95% 3,92%
Modus
Standaarddeviatie 14,10% 6,74%
Steekproefvariantie 1,99% 0,45%
Kurtosis -0,976664078 13,39562764
Scheefheid 0,402722283 3,254159867
Bereik 55,33% 47%
Minimum 15,53% 0%
Maximum 70,86% 47%
Som
Aantal 211 211
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Voor de afhankelijke variabelen stellen we het volgende vast. De gemiddelde UOR van 

de Studentennieuwsbrief is 40%, tamelijk hoog in vergelijking met commerciële e-mail 

marketingcampagnes. Vergeleken met benchmarks zoals die van de ITG groep, een 

marketingbedrijf, die 34,15% bedraagt is dit een relatief hoge waarde. We zien voor de 

Studentennieuwsbrief wel een hoge standaarddeviatie van 14.10%, het gevolg van het gebrek 

aan consistentie in de UOR, oftewel een hoge variabiliteit van het aantal verstuurde e-mails 

doorheen de jaren. We zullen de UOR gebruiken als één van de afhankelijke variabelen in de 

regressieanalyse in R. 

Dezelfde ITG studie laat een gemiddelde van 4,41% zien voor UCR. De gemiddelde 

UCR van de Studentennieuwsbrief scoort met 6,02% ook relatief beter. Voor de UCR van de 

Studentennieuwsbrief is een gelijkaardige conclusie af te leiden voor de standaarddeviatie. 

Opmerkelijk bij de UCR van de Studentennieuwsbrief is de scheefheid (3.25416), de verdeling 

is erg rechtsscheef (mediaan < gemiddelde). De sample van de Studentennieuwsbrief heeft 

inderdaad een aantal uitschieters (maximum 47%, ongeveer 6 standaarddeviaties boven het 

gemiddelde). De UCR is de 2de afhankelijke variabele, maar er zal rekening gehouden moeten 

worden met de scheefheid van de verdeling in de interpretatie van de resultaten. 

 

Voor de volledigheid wordt hieronder een kort overzicht gegeven van de verschillende 

onafhankelijke variabelen. Voor de variabelen m.b.t. tijd verwijzen we naar het overzicht in 

“figuur 1: tijdsanalyse verzending Studentennieuwsbrief”. 

We zien, volgens verwachting, dat de Studentennieuwsbrief steeds in twee talen: 

Nederlands (NL) en Engels (EN) worden verstuurd. Er zijn 5 nieuwsbrieven opgenomen in de 

dataset met als taalcode ‘MIX’. Deze dateren allen uit 2016 en zijn niet in ons bezit. Mogelijks 

betreft het één Studentennieuwsbrief die artikels in de twee talen bevat in plaats van twee aparte 

Studentennieuwsbrieven. 

  
Tabel 4: Verdeling Studentennieuwsbrieven volgens taal 

De meer vormelijke kenmerken van de Studentennieuwsbrief titels zijn opgenomen in 

een aantal andere (mogelijks) verklarende variabelen die in onderstaande tabel zijn 

weergegeven. We zien dat heel wat titels een vraagteken of uitroepteken bevatten. Een zeer 

beperkt aantal nieuwsbrieven (allen zeer recent) bevatten een emoticon/emoji. Verder maakten 

Taal aantal %
Engelstalig 102 48%
Nederlandstalig 104 49%
Mix 5 2%

211 100%
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we een eigen analyse over de mate waarin de Studentennieuwsbrieftitel informatief of  

intrigerend is.  
 

 
Tabel 5: verdeling Studentennieuwsbrieftitels volgens vormelijke kenmerken 

De lengte van de titel werd in twee variabelen gegoten (uitgedrukt in tekens en 

uitgedrukt in woorden) voor analyse. De titels zijn gemiddeld 40 tekens en 6 woorden lang. 

 
Tabel 6: lengte van de Studentennieuwsbrieftitels 

Een verdeling van de Studentennieuwsbrieftitel (manuele en volgens eigen 

interpretatie) in de categorieën zoals gedefinieerd op het We Are VUB platform geeft volgend 

overzicht. Helaas vormt ‘unknown’ hierbij de grootste categorie. Daarna verwijzen de meeste 

titels naar de Academische kalender, Welzijn en Gezondheid (vooral in de COVID periode) en 

Studentenleven en verenigingen. 
 

De titel van de nieuwsbrief: ja nee neutral
Bevat een vraagteken aantal 26 185 211

% 12% 88% 100%
Bevat een uitroepingsteken aantal 46 165 211

% 22% 78% 100%
aantal 7 204 211

% 3% 97% 100%
Bevat een emoticon/emoji aantal 7 204 211

% 3% 97% 100%
Is informatief aantal 98 113 211

% 46% 54% 100%
Is interigerend aantal 66 47 98 211

% 31% 22% 46% 100%

Bevat een vraagteken gevolgd door 
een uitroepingsteken

Titellengte in 
tekens

Titellengte in 
woorden

Gemiddelde 40,48 6,02
Standaardfout 0,71 0,15
Mediaan 40 6
Modus 39 5
Standaarddeviatie 10,25 2,11
Steekproefvariantie 104,97 4,44
Kurtosis 5,83 4,04
Scheefheid 1,07 1,04
Bereik 90 17
Minimum 13 1
Maximum 103 18
Som 8541 1270
Aantal 211 211
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Tabel 7: verdeling Studentennieuwsbrieftitels volgens categorie 

5.1.2. Regressieanalyse 

Onze variabelen zijn niet allemaal direct geschikt voor opname in een regressieanalyse. 

De variabelen die uit twee waarden bestaan (“yes” of “no” voor variabelen “Question”, 

“Exclamation”, “QuestionExclamation”, “Emoticon”, “Informative”) worden naar dummy 

variabelen met waarden 0 en 1 omgezet. Variabelen die uit een beperkt aantal en niet numerieke 

categorieën bestaan (“Language”, “Email_Send_Year”, “Email_Send_Month”, 

“Email_Send_Day”, “Topic”, “Intriquing”) worden als categorische variabelen 

geprogrammeerd. 

Exploratief onderzoek naar verband afhankelijke en onafhankelijke variabelen 

Een theoretische vergelijking voor het verband tussen de afhankelijke variabelen en de 

onafhankelijke variabele ontbreekt. Daarom zijn we de statistische analyse gestart door meteen 

exploratief onderzoek naar het mogelijks verband tussen afhankelijke en onafhankelijke 

variabelen te voeren. De vermoedens die hieruit voortkomen worden vervolgens statistisch 

getest met regressieanalyses. Onderstaande grafieken zijn in grote versie opgenomen in bijlage 

10.4. Het betreffen ‘box-plots’ van de relatie tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen. 

Hierin zijn de waarnemingen als ‘bolletjes’ opgenomen, de gemiddelden als ‘kruisjes’ en wordt 

een rechthoek getrokken rond 50% van de waarnemingen met daarbinnen de mediaan als 

horizontale streep. Op die manier is het mogelijk trends maar ook de spreiding grafisch 

zichtbaar te maken. We beperken dit grafisch onderzoek tot de UOR. De kenmerken van de 

nieuwsbrief in verband brengen met de UCR is op zich mogelijk, maar geeft volgens ons geen 

relevante informatie voor de beleidsvraag. Of een lezer doorklikt op een artikel hangt immers 

af van parameters in de Studentennieuwsbrief. De mogelijkse verklarende variabelen hebben 

Categorie titel nieuwsbrief aantal %
Academische kalender 44 21%
Cultuur 5 2%
Erasmus & buitenlandse stage 3 1%
Job & Carriere 2 1%
Sociaal engagement 15 7%
Studeerplek & studiemateriaal 2 1%
Studentenleven & verenigingen 28 13%
Studiebegeleiding 3 1%
Unknown 74 35%
Voorzieningen 6 3%
Welzijn en Gezondheid 29 14%

211 100%
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eerder betrekking op de Studentennieuwsbrief als geheel (titel, datum verzending, …) en 

kunnen bijgevolg hooguit een indirect en latent effect hebben op de mate waarin lezers op 

artikels doorklikken. Zoals te lezen in onze suggesties voor verder onderzoek kan hier een meer 

kwalitatief onderzoek gedaan worden op de artikels in de nieuwsbrief. 

 

We zien dat de taal(versie) van de Studentennieuwsbrief een beperkt effect lijkt te 

hebben op de UOR. De Nederlandstalige versie kent een licht hogere gemiddelde UOR 

(41,71%) dan de Engelstalige versie (39,39%). De Studentennieuwsbrieven die als ‘MIX’ van 

Engels en Nederlands staan aangeduid werden gemiddeld veel minder geopend (17,04%), maar 

het betreft natuurlijk een erg beperkt aantal. 

 
Figuur 3: effect van taal Studentennieuwsbrief op de UOR 

 Onderverdeeld per categorie valt op dat Studentennieuwsbrieven met een titel in de 

categorieën ‘Welzijn en Gezondheid’, ‘Voorzieningen’, ‘Studiebegeleiding’ en ‘Academische 

kalender’ gemiddeld vaker lijken geopend worden.  
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Figuur 4: UOR in functie van categorie 

Geordend volgens de tijdsdimensie van de verzending van de Studentennieuwsbrief 

valt op dat de open rate jaar na jaar stijgt met een uitschieter in 2020. Die uitschieter is 

mogelijks gelinkt is aan de verhoogde informatienood van studenten in de Covid periode 

(aangepast lesrooster, …). De invloed van de maand van verzending is minder zichtbaar, met 

uitzondering van een verhoogde UOR in april en in de opstartperiode van het jaar. De toename 

in april kan eventueel te verklaren zijn door de aanloop naar de examenperiode, de toename bij 

de start van het academiejaar door de nood aan informatie van de studenten. Verzending op 

woensdag, donderdag of vrijdag lijkt tot een gemiddeld hogere UOR te leiden dan verzending 

op maandag of dinsdag. Die stijging in de tweede helft van de week moet gezien worden in het 

licht van verzending op donderdag die mogelijks leidt tot een hogere UOR op die dag en dag 

erna. Woensdag lijkt een hoge UOR te hebben, maar er zijn weinig nieuwsbrieven die dan 

verstuurd zijn. De UOR lijkt tot slot af te nemen bij verzending naar de middag, met een lichte 

opvering kort na de middag. 
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Figuur 5: Invloed van verzendmoment van de Studentennieuwsbrief op de UOR 

De titellengte, uitgedrukt in woorden en tekens, lijkt een negatieve impact te hebben op 

de unique open rate. 

   
Figuur 6: Invloed van de lengte van de titel van de Studentennieuwsbrief op de UOR 

We zien een beperkt negatieve impact van het opnemen van vraagtekens, 

uitroepingstekens in de titel van de Studentennieuwsbrief op de UOR. Titels met een 

vraagteken én uitroepingsteken of met een emoticon/emoji zouden tot een iets hogere UOR 

kunnen leiden. 
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Figuur 7: Invloed van bepaalde leestekens in de titel van de Studentennieuwsbrief op de UOR 

Tot slot werden de titels door ons manueel beoordeeld op de mate waarin ze informatief 

of intrigerend zijn. Informatieve titels lijken te leiden tot hogere UOR. Intrigerende titels leiden 

dan weer tot een licht hogere UOR ten opzichte van niet intrigerende titels, maar wel minder 

dan neutrale titels. 

  
Figuur 8: Invloed van informatieve of intrigerende titel van de Studentennieuwsbrief op de UOR 

Regressie analyse verband afhankelijke en onafhankelijke variabelen 

Zoals te zien op de grafieken lijken enkele relaties grafisch zichtbaar, zei het vaak met 

een zeer hoge variantie. Een meer exacte statistische analyse is dan ook vereist om te bepalen 

of deze relaties significant naar voor komen. Om deze verbanden ook statistisch te 

onderzoeken, starten we met een regressie van de UOR op alle mogelijke verklarende 

variabelen. De gedetailleerde R code en berekening is in Bijlage 10.3. toegevoegd. Hieruit 

blijkt dat slechts een beperkt aantal mogelijks verklarende variabelen ook een statistisch 

verklarende werking hebben. Verwijderen we daaruit de variabelen die eigenlijk deel uitmaken 

van een categorische variabele die ook niet significante categorieën bevat, dan blijven enkel 
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“Title_length_characters”, “Exclamation”, “Emoticon”, “Informative” over, telkens met zeer 

lage coëfficiënten. 

De regressieanalyse van de variabele “Unique_Clickthrough_Rates” (UCR) op de 

mogelijke verklarende variabelen heeft een adjusted R² van slechts 0.3655. Er is ook geen 

enkele variabele die op zichzelf een statistisch significante impact heeft op de UCR. Dit is in 

lijn met het voorbehoud bij de exploratieve analyse. Dit is zoals eerder aangegeven niet 

onverwacht aangezien de mogelijke verklarende variabelen eerder betrekking hebben op de 

Studentennieuwsbrief als geheel en de daaruit volgende UOR. Of een lezer doorklikt op een 

artikel hangt af van parameters in de Studentennieuwsbrief. 

Om alsnog de impact van de dummy- en categorische variabelen te onderzoeken, 

voeren we univariate regressies uit voor elke dummyvariabele ten opzichte van de UOR en 

UCR. Op die manier kunnen we eventuele effecten per categorie isoleren. Deze aanpak komt 

in feite neer op een ANOVA (Analysis Of Variance), met eenvoudige OLS-regressies als tool. 

We besloten om de uitschieters van de UCR niet te verwijderen. Het gaat telkens om de 

nieuwsbrieven die de corona-maatregelen bespreken van de VUB of van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Deze zijn dus niet het gevolg van meetfouten, en horen bijgevolg 

opgenomen te worden. De gedetailleerde R code en calculatie is in Bijlage 10.3. toegevoegd. 

De belangrijkste resultaten die voortkwamen uit de verschillende regressieanalyses zijn de 

volgende: 

- Nieuwsbrieven die we klasseerden binnen de categorie “Welzijn & 

Gezondheid” (waaronder Coronamaatregelen), vertonen statistische significantie (met 

α=0,001) voor zowel UCR als UOR. Dat is niet verrassend, de uitschieters (nieuwsbrieven over 

de coronamaatregelen) behoren tot deze categorie. De coëfficiënt voor de UCR-analyse van 

“Welzijn en Gezondheid” is gelijk aan 0,06168, en het intercept is gelijk aan 0,05174. Dat 

betekent dat een Studentennieuwsbrief in de categorie “Welzijn en Gezondheid”, gemiddeld 

6.168 procentpunten meer UCR heeft dan nieuwsbrieven uit anderen categorieën (gemiddeld 

5.174%). De resultaten voor de UOR vertonen een gelijkaardige positieve correlatie. De 

categorie “Welzijn en gezondheid” vertegenwoordigt 14% van de nieuwsbrieven.  

- Nieuwsbrieven die we klasseerden binnen de categorie “Academische 

kalender”, vertonen statistische significantie (met α=0,01), voor zowel UCR als UOR. De 

coëfficiënt voor de CT-rate is gelijk aan 0.023957, met een intercept van 0.055453. Dat 

betekent dat een Studentennieuwsbrief binnen de categorie “Academische kalender” 

(bijvoorbeeld: “Studentennieuws: de examens komen eraan!”), gemiddeld 2.3957 

procentpunten meer UCR heeft dan nieuwsbrieven uit anderen categorieën (gemiddeld 
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5.5453%). De resultaten voor de UOR vertonen een gelijkaardige positieve correlatie. De 

categorie “Academische kalender” vertegenwoordigt 21% van de nieuwsbrieven. 

- Nieuwsbrieven die we klasseerden binnen de categorie “Sociaal engagement”, 

vertonen statistische significantie, weliswaar slechts met α=0,1. Zowel in het geval van UCR 

en UOR, gaat het om een negatieve correlatie. Deze observatie gaat gekoppeld met een hoge 

standaardfout, we trekken uit deze regressie dus geen conclusies.  

 

Naast de indeling van de verschillende nieuwsbrieven in verschillende 

onderwerpcategorieën, deelde we ze ook in verschillende stilistische categorieën, op basis van 

de titel van de Studentennieuwsbrief (aan de hand van de literatuur). De stilistische analyse zal 

verder aangevuld worden door de resultaten uit de enquête. We onderscheiden 5 elementen: 

Taal (Engels of Nederlands), “Informative” (is de titel informatief: Ja/Nee), Emoji (wanneer 

de titel een emoji bevat: Ja/Nee), de lengte van de titel (in aantal letters) en uiteindelijk 

“question” (is de titel in vraagvorm: Ja/Nee). Aan alle 5 elementen werden eveneens dummy-

variabelen toegewezen. Dezelfde ANOVA-aanpak werd gehanteerd. Onze bevindingen zijn als 

volgt: 

De opdrachtgever haalde aan te willen weten of er een verschil was in de key metrics 

tussen de ontvangers van de Engelstalige Studentennieuwsbrief en die van de Nederlandstalige 

Studentennieuwsbrief. Volgens onze regressie is er géén statistisch significant verschil tussen 

deze groepen. De coëfficiënt voor de UOR is slechts -0,1789 procentpunten, met een 

bijhorende p-waarde bijna gelijk aan 1. We kunnen de nulhypothese niet verwerpen dat taal 

geen invloed heeft op de key metrics. Resultaten zijn in dezelfde lijn voor de UCR. 

- Nieuwsbrieven waarvan we de titel klasseerden binnen de categorie 

“Informative”, vertonen statistische significantie met α=0,01. Voor de UOR is het coëfficiënt 

gelijk aan 0.09129 (p-waarde=0), en is het intercept gelijk aan 0.35762. Dat veronderstelt dat 

een informatieve titel een gemiddelde UOR heeft dat 9.129 procentpunten hoger ligt dan het 

gemiddelde van de nieuwsbrieven zonder informatieve titel van 35.762%. De resultaten zijn in 

dezelfde lijn voor de UCR. De categorie “Informative” vertegenwoordigt 46% van de 

nieuwsbrieventitels.  

- De emoji- en vraagvorm analyse vertoonde geen statistisch significante 

coëfficiënten.  

- We stelde een statistisch significante (met α=0,001) negatieve correlatie tussen 

de UCR/UOR, en de lengte van de titel. Hoe langer de titel, hoe lager de UCR en UOR. 
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We besluiten dat de statistische analyse beperkt beleidsondersteunende informatie biedt 

voor diverse onderzoeks(deel)vragen. Dit ondanks schijnbare verbanden uit descriptieve of 

exploratieve analyse. Zo hebben we een beter zicht op de key-metrics van de 

Studentennieuwsbrief en biedt de analyse een eerste, beperkt ,zicht op de elementen die tot 

betere metrics kunnen leiden, waaronder stilistische eigenschappen en onderwerpkeuze. Met 

de enquête beoogden we een beter inzicht te krijgen op deze verbanden. 

5.2. Enquête 

Bij het afsluiten van onze enquête op 08/12/2021 werden, na de incomplete antwoorden 

te hebben verwijderd, 199 bruikbare antwoorden weerhouden in het kader van onze 

quotasteekproef. Deze steekproef voldoet dus aan de respresentatitiveitsvoorwaarde van 

minimaal 163 antwoorden zoals hoger in het rapport werd vermeld.  

 

Om te weten welke de kenmerken zijn van onze respondenten en of deze representatief 

zijn met de populatie werd zowel een visuele methode als de chi-kwadraattoets gebruikt. Om 

de representativiteit van onze steekproef te kunnen testen hebben we adequate gegevens nodig 

ter vergelijking.  Op de website van de VUB vinden we zoals eerder vermeld de meest recente 

cijfers (schooljaar 2019-2020) terug.  

 

Er kan grafisch al aangetoond worden dat onze steekproef op vlak van opleidingsniveau 

overeenkomt met werkelijke verdeling van de studentenpopulatie, zie figuur hieronder. 

 
Figuur 9: Vergelijking enquête steekproef met populatie: opleidingsniveau 
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       De representativiteit van onze steekproef op vlak van opleidingsniveau wordt 

bijkomend getest door gebruik te maken van de Chi-kwadraattoets. Als we de geobserveerde 

waarnemingen vergelijken met de te verwachten waarnemingen bekomen we resultaten die de 

grafische weergave ondersteunen. Met een Chi-kwadraat van 0.99 > 0.05 bij het statuut (figuur 

11) verwerpen we de 0-hypothese. Er is dus geen significant verschil in de verhouding tussen 

onze steekproef en de populatie op vlak van opleidingsniveau. 

 

 
Tabel 8: Chi-kwadraat test bij variabele opleidingsniveau 

 

Opmerkingen we hebben de Creditcontract studenten alsook de Erasmus studenten niet 

bevraagd in onze enquête. 

5.2.1. Onderzoek van de vertrouwdheid met de 

Studentennieuwsbrief 

Via enquêtevraag 4 en 5 wilden we testen of de Studentennieuwsbrief bekend was bij 

de respondenten.  Uit vraag 4 bleek dat 59% van de respondenten bekend was met het concept 

van de Studentennieuwsbrief en 41% van de ondervraagden was dit niet. 
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Figuur 10: Vertrouwdheid respondenten met de Studentennieuwsbrief 

Maar we wilden verder peilen, naar de bekendheid van de e-mail op zich, gezien onze 

opdrachtgever te kennen gaf dat de benaming “Studentennieuwsbrief” misschien niet meteen 

geassocieerd zou worden met deze e-mail die 2 keer per maand verzonden wordt. Vandaar dat 

we in vraag 5 aan de respondenten, die op vraag 4 ontkennend geantwoord hebben, nogmaals 

dezelfde vraag stelden, na te hebben toegelicht wat de Studentennieuwsbrief exact was. Het 

zou immers kunnen dat ze de e-mail in kwestie wel kennen, maar niet meteen associëren met 

de gehanteerde benaming. 

  

 
Figuur 11: Controlevraag vertrouwdheid respondenten met de Studentennieuwsbrief 

We stellen vast dat 41% van de respondenten, die in eerste instantie aangaven niet 

bekend te zijn met de Studentennieuwsbrief, na een toelichting aangaven dat ze de e-mail wel 

kenden maar dus niet de gehanteerde benaming. In totaal kent dus 76% van de respondenten 

de Studentennieuwsbrief. 
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5.2.2. Lezing van de Studentennieuwsbrief 

Via vraag 6 peilden we naar of de respondenten de Studentennieuwsbrief ook effectief 

lezen. We beperkten ons hierbij tot de respondenten die in vraag 4 en 5 hebben aangegeven dat 

ze de Studentennieuwsbrief kenden.  

 
Figuur 12: Lezen de respondenten de Studentennieuwsbrief 

We zien dat van de respondenten 50% aangeeft de Studentennieuwsbrief te lezen, wat 

hoger ligt dan de resultaten van het onderzoek op de Eloqua dataset, namelijk 44%. 

5.2.3. Belang onderwerpcategorie 

Via vraag 7 “Kies 5 onderwerpen uit de lijst waarover je graag in jouw 

Studentennieuwsbrief zou lezen” peilden we naar de voorkeuren van de studenten wat betreft 

de onderwerpen die aan bod dienen te komen om zo een antwoord te kunnen bieden op de 3de 

deelvraag uit ons onderzoek. 

 

We stellen vast dat de respondenten vooral over de Academische kalender willen lezen, dit 

houdt o.a. de examendata in. Dit wordt op enige afstand gevolgd door Studentennieuwsbrieven 

over studeerplekken & studiemateriaal en de top 3 wordt afgesloten door Job en Carrière.  

 

50%
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Vraag 6 : Lees je de Studentennieuwsbrief?

ja nee
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Figuur 13: Voorkeuronderwerpen van de respondenten 

Als we deze bevindingen naast deze uit de Eloqua dataset leggen, dan stellen we vast 

dat berichten over de Academische kalender zowel in de enquête als in de Eloqua dataset als 

het meest populair worden bestempeld. Daarnaast is het ook opmerkelijk om te zien dat uit de 

Eloqua dataset blijkt dat het Welzijn en Gezondheid onderwerp goed scoort, maar dat dit niet 

bevestigd wordt door de enquête. Dit is waarschijnlijk te verklaren doordat de Corona-updates 

als Welzijn en Gezondheid gekwalificeerd worden maar dat dit dus uit noodzaak gelezen wordt 

en niet uit interesse. Maar een andere verklaring zou kunnen zijn dat men de Corona-updates 

niet linkt met het thema Welzijn en Gezondheid.    

 

Deze rangschikking kan gebruikt worden als leidraad bij de selectie van onderwerpen 

in de Studentennieuwsbrief. Daarnaast geven deze antwoorden ook aan, wanneer de 

Studentennieuwsbrief uit verschillende onderwerpen bestaat, welk van de onderwerpen in de 

titel van de e-mail moet belicht worden om de Studentennieuwsbrief het best te laten aansluiten 

bij de bevindingen uit deze enquête. 

5.2.4. Belang vormelijke kenmerken  

Op heden wordt de Studentennieuwsbrief 2 keer per maand verzonden, op de 1ste en 

3de donderdag van de maand. En de Studentennieuwsbrief bevat in de regel 7 onderwerpen.  
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We wilden toetsen of deze kenmerken overeenkwamen met wat de respondenten 

wensen op dat vlak om zo een antwoord te bieden op onze 4de deelvraag en de nieuwsbrief 

ook vormelijk beter af te stemmen op hun wensen. Vandaar dat we via vraag 8 “Met welke 

frequentie wens je jouw Studentennieuwsbrief te ontvangen?” en via vraag 9 “Hoeveel artikels 

staan er in jouw ideale Studentennieuwsbrief?” deze kenmerken hebben bevraagd. 

 

 
Figuur 14: Voorkeur frequentie Studentennieuwsbrief en aantal artikels 

Hieruit blijkt dat de respondenten enerzijds een hogere frequentie verkiezen dan deze 

die op heden wordt gehanteerd, 49% kiest immers voor een hogere frequentie dan deze die op 

vandaag wordt gehanteerd en 25% voor een lagere frequentie, met een duidelijke voorkeur 

voor een wekelijkse verzending (42%). Anderzijds blijkt hieruit dat de respondenten een 

merkelijk lager aantal artikelen per Studentennieuwsbrief verkiezen dan het aantal dat het op 

heden bevat (7).  92% kiest immers voor een lager aantal en slechts 5% voor een hoger aantal. 

De voorkeur valt op 5 artikelen per Studentennieuwsbrief (36%).  
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Wanneer we de resultaten van deze 2 vragen combineren, dan kunnen we besluiten dat 

de respondenten een hogere frequentie van verzending verkiezen, met daaraan gekoppeld een 

lager aantal artikelen per Studentennieuwsbrief. 

5.2.5. Belang lengte titel 

Uit onderzoek van Fariborzi (2012) is gebleken dat de lengte van de titel ook een rol speelt. 

Kortere titels zijn effectiever. We hebben dit getest d.m.v. vraag 11 en 16 uit de enquête waarbij 

het inhoudelijk duidelijk om hetzelfde onderwerp ging maar waar bij de ene titel merkelijk 

minder karakters telde, en de lezer dus sneller kon vaststellen waarover de mail of de tekst in 

kwestie zou gaan. In beide gevallen telde de korte titel 51 karakters en de lange titel 65 

karakters, wat een verschil van 25% in lengte inhoudt. 

 

   
Figuur 15: Antwoorden op vragen 11 en 16 

Uit de resultaten op vraag 11 zouden we kunnen besluiten dat het onderzoek van 

Fariborzi (2012) bevestigd werd, maar als we naar de resultaten van vraag 16 kijken dan zien 

we juist het tegenovergestelde. Daar waar bij vraag 11, 6% van de respondenten de korte titel 

verkoos, verkoos 7% van de respondenten de lange titel bij vraag 16.  

 

De p-waarde voor de Cohen’s Kappa measure of agreement voor vraag 11 en 16 is ,820 

wat wil zeggen dat we de nulhypothese (geen overeenstemming) niet kunnen verwerpen. Dit 

geeft aan dat de antwoorden per respondent op de 2 vragen te vaak niet overeen komen, er zijn 

te veel respondenten die een andere voorkeur laten blijken bij vraag 16 dan bij vraag 11. We 

kunnen dus niet besluiten dat een kortere titel meer gewenst, en dus effectiever, is dan een 

lange titel. De significante voorkeur voor kortere titels die we aantroffen in de Eloqua dataset 
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kunnen we bevestigen noch ontkennen op basis van de enquête. We kunnen dus op dit vlak 

geen eensluidend antwoord bieden op de 5de deelvraag. 

5.2.6. Belang “emoticon/emoji”  

Onze Opdrachtgever wenste een antwoord te krijgen op de vraag of de toevoeging van 

emoji’s/emoticons aan een titel een positief effect hadden op de aantrekkelijkheid van de titel. 

We hebben geen wetenschappelijk onderbouwing gevonden die aantoonde dat 

emoticons/emoji’s de effectiviteit van een titel verhoogden, maar dit leek dus de uitgelezen 

kans om deze stelling te testen als onderdeel van onze 5de deelvraag. 

 

   
Figuur 16: antwoorden op vragen 12 en 17 

De resultaten op vraag 12 laten een lichte voorkeur (55% versus 45%) voor de titel met 

de emoticon/emoji zien, vraag 17 laat een spiegelbeeld hiervan zien met een lichte voorkeur 

voor de titel zonder emoticon/emoji (53% versus 47%). We kunnen hier dus niet uit besluiten 

dat emoticons/emoji’s een titel aantrekkelijker maken voor de hele populatie.  

 

Wanneer we naar de consistentie van de antwoorden kijken, dan zien we wel dat de 

respondenten redelijk consistent antwoorden. 71% blijft bij zijn/haar keuze voor de titel met of 

zonder emoticon/emoji. Dit toont aan dat men dus wel op een consistente wijze voor of tegen 

de emoticon/emoji stemt. De p-waarde voor de Cohen’s Kappa measure of agreement voor 

vraag 12 en 17 is ,001. We nemen dus aan dat de antwoorden per respondent op deze twee 

vragen voldoende overeen komen.  
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5.2.7. Belang duidelijkheid van de titel  

Dor (2003) voert aan dat de titel het evenwicht moet bewaren tussen enerzijds bondig 

en duidelijk zijn en anderzijds voldoende informatierijk zijn om de achterliggende artikels goed 

samen te vatten. We hebben dit getest d.m.v. vraag 14 en 18 uit de enquête waarbij de ene titel 

voldoende informatie bevat om te bepalen waarover de e-mail gaat en de andere niet.  

 

   
Figuur 17: Voorkeuren respondenten m.b.t. duidelijkheid van de titel 

De resultaten op vraag 14 en 18 laten een zeer duidelijke voorkeur zien voor de 

duidelijke titel. De survey bevestigt dus wat in de literatuur staat.   

De p-waarde voor de Cohen’s Kappa measure of agreement voor vraag 14 en 19 is ,001. 

We nemen dus aan dat de antwoorden per respondent op deze twee vragen voldoende overeen 

komen. 

5.2.8. Belang intrigerende titel, titel in vraagvorm of informatieve 

titel 

De literatuur stelt dat titels met een “call-to-action” (CTA), titels in vraagvorm (Pander 

Maat, 2012) of verrassende/intrigerende titels (Hoeken et al. 2012) beter scoren (voor meer 

open-rates zorgen) dan ‘drogere’ affirmatieve titels.  We hebben dit getest d.m.v. vraag 13 en 

15 uit de enquête waarbij we telkens een intrigerende titel, een titel in vraagvorm en een droge, 

informatieve titel over hetzelfde onderwerp naast elkaar hebben geplaatst.  
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Figuur 18: voorkeur respondenten voor intrigerende dan wel informatieve titel 

Als we naar de antwoorden op vraag 10 kijken, dan zien we de bevestiging van wat we 

in de Eloqua dataset terugvinden, namelijk dat een droge, informatieve titel tot hogere key 

metrics leidt.  

Als we naar de antwoorden op vraag 13 kijken, dan zien we de bevestiging van wat we 

in de literatuur terugvinden, namelijk dat een titel in vraagvorm effectiever is dan een droge, 

informatieve titel. Maar de enquête bevestigt in vraag 13 niet dat de intrigerende titel 

aantrekkelijker is dan de droge, informatieve titel.  

Als we naar de antwoorden op vraag 15 kijken, dan zien we wel de bevestiging van wat 

we in de literatuur terugvinden over de hele lijn, namelijk dat een titel in vraagvorm en een 

intrigerende titel aantrekkelijker zijn dan een droge, informatieve titel.  

5.2.9. Net promotor score (NPS)  

De net promotor score (NPS) is een manier om klantentevredenheid te testen, door 

middel van een vraag die nagaat hoe waarschijnlijk het is dat de respondenten de 

Studentennieuwsbrief zullen aanbevelen aan hun medestudenten. Het is dus gestoeld op het 

concept van positive word-of-mouth en voldoende tevreden zijn over iets om je te engageren 

naar je medestudenten toe. Dit is gebaseerd op het onderzoek van Reichheld (Reichheld, 2003) 

die aanvoert dat de NPS vraag de enige is die een bedrijf moet stellen in haar 
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klantentevredenheid enquête. Volgens Reichheld is deze meting van de waarschijnlijkheid tot 

aanbeveling de beste manier voor een bedrijf om de klantentevredenheid te meten. Hij voert 

aan dat waarschijnlijke aanbevelingen, ook tot effectieve aanbevelingen zullen leiden, wat tot 

positieve indrukken van potentiële klanten zal leiden, wat dan uiteindelijk tot de groei van de 

verkoop- en gebruikscijfers zal leiden.  

 

De NPS wordt gemeten door de respondenten een cijfer van 1 tot 10 te laten toekennen 

op de vraag van hoe geneigd ze zijn om de Studentennieuwsbrief aan te bevelen bij hun 

medestudenten. Er zijn drie categorieën aan respondenten binnen het NPS concept.   

- Een score van 1 tot en met 6 wordt gekwalificeerd als een detractor waarbij het risico 

op negative word-of-mouth verhoogd is, en die dus schade kunnen aanrichten door de 

Studentennieuwsbrief in een slecht daglicht te plaatsen.  

- Een score van 7 of 8 wordt gekwalificeerd als een passive/neutral, deze groep gaat noch 

goed, noch kwaad spreken over de Studentennieuwsbrief. 

- Een score van 9 of 10 wordt gekwalificeerd als een promotor, en deze categorie zal aan 

positive word-of-mouth doen. 

 

De eigenlijke NPS wordt berekend door van het percentage aan promotoren, het 

percentage aan detractoren af te trekken. In theorie kan je zo een score krijgen die gaat van 

+100 tot –100. Een NPS score dient in de regel positief te zijn, maar het is vooral een instrument 

dat over een lange periode dient opgevolgd te worden een waarbij men een positieve evolutie 

wenst te zien.  

 

We komen uit op een NPS-score van –45.  

 
Figuur 19: NPS enquête 
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Figuur 20: Verdeling NPS- scores uit  enquête 

5.2.10. Andere informatiekanalen   

De respondenten die aangaven dat ze de Studentennieuwsbrief niet lazen of niet kenden, 

hebben we dan bevraagd om te weten te komen hoe ze dan wel op de hoogte bleven van het 

VUB-gerelateerde nieuws. 

 
Figuur 21: VUB nieuwsbronnen van respondenten die de Studentennieuwsbrief niet lezen 

Hieruit blijkt dat zij die de Studentennieuwsbrief niet lezen hoofzakelijk geïnformeerd 

worden via Canvas (incl. de mails van Canvas), de sociale media en hun medestudenten. 

 

Dit is interessant om 2 redenen, het toont enerzijds het belang van de sociale media aan 

en stemt tot nadenken over de strategische keuzen van de VUB om de sociale media niet te 

gebruiken voor dergelijke informatieve berichten. Anderzijds toont het feit dat de studenten 

hun info via medestudenten bekomen aan, het belang van een hoge NPS aan, want in dat geval 

zullen ze via positieve word-of-mouth campagne kunnen voeren voor de Studentennieuwsbrief.  
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5.3. Statistische analyse enquête 

In dit deel spitsen we ons toe op de statistische gegevensanalyse van de vragenlijst. We 

onderzoeken de kennis van de Studentennieuwsbrief en het lezen van de Studentennieuwsbrief, 

die we beide beschouwen als afhankelijke variabelen. 

5.3.1. Kennis van de Studentennieuwsbrief 

Omdat in de literatuurstudie naar voor kwam dat het negeren van universitaire e-mails 

afhankelijk is van de studievordering (Ha et al., 2017), gaan we dit ook na voor de kennis van 

de Studentennieuwsbrief, met kennis bedoelen we dat de student afweet van het bestaan van 

de Studentennieuwsbrief. Iemand die verder gevorderd is in zijn studie zou dus vaker zijn/haar 

universitaire e-mails negeren en zal misschien ook niet (meer) weten dat de nieuwsbrief bestaat. 

Studievordering beïnvloedt dus de kennis van de nieuwsbrief en niet andersom want we gaan 

ervan uit dat essentiële info in de nieuwsbrief ook nog via andere kanalen verspreid wordt en 

kennis/lezen van de nieuwsbrief geen invloed heeft op slaagkansen van de studenten. 

 

Te testen hypothese: studievordering heeft een effect op de kennis van de 

Studentennieuwsbrief 
 

We beschouwen studievordering als een ordinale variabele; een 1ste bachelor krijgt de 

waarde 1 toegekend, een tweede master de waarde 5. Doctoraatstudenten en master na masters 

krijgen de waarde 6 terwijl studenten in een postgraduaat, schakelprogramma of 

voorbereidingsprogramma uit deze analyse werden weggelaten omdat niet duidelijk is waar zij 

best passen in de volgorde. Verder voegen we ook nog testvariabelen (taal, leeftijd, geslacht, 

werkstudent, internationaal student) toe aan ons model. Er wordt gebruik gemaakt van de 

binaire logistische (logit) regressie methode omdat de afhankelijke variabele slechts 2 waarden 

kan aannemen, namelijk wel of geen kennis van de Studentennieuwsbrief. 

 

 
Tabel 9: Univariate logit regressie met kennis nieuwsbrief als te verklaren variabele 
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In tabel 9 wordt de univariate regressie weergegeven. Hierbij zien we dat voor leeftijd 

de nulhypothese op een 95% significantieniveau kan worden verworpen. Dit impliceert dat bij 

een univariate regressie, leeftijd een positief effect heeft op kennis van de 

Studentennieuwsbrief. We controleerden dit resultaat ook nog eens met de 2-independent-

samples t-test (kennis en leeftijd) en kwamen hier tot dezelfde vaststelling; leeftijd is positief 

gecorreleerd met de kennis van de Studentennieuwsbrief (p-waarde = ,026). Als het VUB 

infopunt actie wil ondernemen om meer naamsbekendheid voor de Studentennieuwsbrief te 

bereiken, zou het dus goed zijn om zich vooral te richten op de jongere studenten.  

 

De nulhypothese voor studievordering kan net niet verworpen worden op het 95% 

significantieniveau maar de p-waarde is redelijk  laag dus we testen nog eens als er een verband 

is door middel van de Pearson’s chi-kwadraat voor samenhang. De testuitkomst (p-waarde) 

bedraagt hier ,158 waardoor we blijven uitgaan van de afwezigheid van een verband tussen 

studievordering en kennis van de Studentennieuwsbrief. Ook de gekozen taal heeft een lage p-

waarde bij de univariate regressie voor kennis van de nieuwsbrief, we gaan na of er een verband 

is met Fisher’s exact toets. Deze toets kan geen verband bevestigen, de p-waarde is ,134 

waardoor we de nulhypothese niet kunnen verwerpen. 

 

 
Tabel 10: Multivariate logit regressie met kennis nieuwsbrief als te verklaren variabele 

In tabel 10, die de multivariate regressie weergeeft, zien we een totaal ander beeld. De 

gekozen taal heeft hier wel een lage p-waarde, net zoals leeftijd. We verwerpen de 

nulhypothesen dat taal (95% significantieniveau) en leeftijd (90% significantieniveau) de 

kennis van de nieuwsbrief niet beïnvloeden. Een student die Nederlands verkiest heeft een 2,55 

(1/0,392) keer hogere kans om de nieuwsbrief te kennen dan een student die Engels verkiest, 

als alle andere variabelen gelijk blijven. Een student van een bepaalde leeftijd heeft een 1,15 

hogere kans om de nieuwsbrief te lezen dan een 1 jaar jongere student. Wat hier opvalt is dat 

met de Fisher’s exacte toets geen statistisch significant werd aangetoond tussen de gekozen 
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taal en kennis van de Studentennieuwsbrief maar dat we wel een sterk verband terugvinden in 

de multivariate regressie. Dit zou kunnen wijzen op multicollineariteit in de verklarende 

variabelen.  In enkelvoudige testen kunnen bepaalde verbanden worden teniet gedaan door 

andere variabelen die niet in de test werden opgenomen. Zo kunnen we een positief verband 

vermoeden tussen leeftijd en Engels verkiezen, aan de VUB zijn Engelstalige opleidingen 

overwegend masters. Dit vermoeden wordt bevestigd door een 2 independent-samples t-test 

die we uitvoeren voor de variabelen leeftijd en taal (p-waarde voor éénzijdige test = ,032). 

5.3.2. Lezen van de Studentennieuwsbrief 

Net zoals bij het onderzoeken van de kennis van de Studentennieuwsbrief, gaan we er 

op basis van onze literatuurstudie (Ha et al., 2017) van uit dat de studievordering van studenten 

ook een effect heeft op het lezen van de Studentennieuwsbrief. Ook hier wordt gebruik gemaakt 

van een Binary Logistic regressie (wel of niet lezen van de Studentennieuwsbrief). Naast 

studievordering testen we ook de impact van onze socio demografische variabelen op het lezen 

van de Studentennieuwsbrief. 

 

Te testen hypothese: studievordering heeft een effect op het lezen van de 

Studentennieuwsbrief 

 
Tabel 11: Univariate logit regressie met lezen nieuwsbrief als te verklaren variabele 

Bij de univariate regressie zien we in tabel 11 dat geen enkele variabele een significante 

impact lijkt te hebben op het lezen van de nieuwsbrief. Omdat we voor taal een lage p-waarde 

vinden  gingen we door middel van de Fisher’s exacte toets nog eens na of er een verband is, 

dit blijkt niet zo te zijn. 
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Tabel 12: Multivariate logit regressie met lezen nieuwsbrief als te verklaren variabele 

Een iets ander beeld zien we in tabel 12, die de multivariate regressie weergeeft. Taal 

blijkt hier wel een effect te hebben op het lezen van de nieuwsbrief (90% significantieniveau). 

Iemand die Nederlands verkiest blijkt een 2,85 (1/0,351) keer hogere kans te hebben om de 

nieuwsbrief te lezen dan iemand die Engels verkiest, alle andere variabelen gelijk blijvend. 

Hieruit kunnen we besluiten dat de Engelstalige Studentennieuwsbrief absoluut niet populair 

is. 
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6. Aanbevelingen 

6.1. Conclusie 

Wat zijn de key metrics van de VUB Studentennieuwsbrief en hoe verhouden deze zich 

tot de metrics uit andere studies? 

Eloqua genereert heel wat data en metrics die bij de verspreiding van een 

Studentennieuwsbrief horen. In het kader van de beleidsvraag van de VUB (Hoe kan de 

Studentennieuwsbrief beter afgestemd worden op de noden van de student) zijn de metrics 

‘Unique Open Rate’ of UOR en de ‘Unique Clickthrough Rate’ of UCR van belang. Die laten 

immers zien hoeveel lezers de Studentennieuwsbrief openen en hoeveel er doorklikken. 

Meerdere openingen of ‘clicks’ door eenzelfde persoon worden door gebruik van de ‘Unique 

Rate’ slechts één keer geteld. De UOR en de UCR van de Studentennieuwsbrief liggen 

respectievelijk 17% en 37% boven de benchmark cijfers die we hebben teruggevonden, en de 

Studentennieuwsbrief scoort dus merkelijk beter dan de benchmark, wat verdere verbetering 

niet makkelijk maakt. Het is wel van belang te wijzen op de specifieke context van 

communicatie tussen universiteit en student, daar waar de meeste benchmarks zich immers 

richten op een commerciële B2B of B2C relatie . 

Welke onderwerpen van de Studentennieuwsbrief hebben geleid tot de hoogste open 

rate/click through rate? 

Op basis van de statistische analyse van de Eloqua dataset zien we dat de 

Studentennieuwsbrieven met een titel in de categorieën ‘Academische kalender’, ‘Welzijn en 

Gezondheid’ een hogere UOR hebben. De relatie tussen UCR en onderwerpen in de 

nieuwsbrief kunnen niet worden afgeleid op basis van de dataset die gegevens bevat over de 

nieuwsbrief als geheel. 

Welke onderwerpen willen de studenten graag lezen in de Studentennieuwsbrief? 

Uit de enquête blijkt dat de respondenten vooral over onderwerpen m.b.t. de 

Academische Kalender willen lezen, wat overeenstemt met de bevindingen van de Eloqua 

dataset. Dit wordt op enige afstand gevolgd door Studentennieuwsbrieven over Studeerplekken 

en Studiemateriaal en de top 3 wordt afgesloten door Job en Carrière. Dit onderschrijft de 

bevinding dat de Studentennieuwsbrief vooral gelezen wordt om informatie in te winnen eerder 
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dan bvb. bij te blijven met meer het luchtige VUB community nieuws, zoals Cultuur of Sociaal 

Engagement. 

Wat zijn de karakteristieken van de Studentennieuwsbrief die het beste beantwoorden 

aan wat de studenten wensen, m.a.w. hoe ziet hun ideale Studentennieuwsbrief eruit? 

De analyse van de Eloqua dataset bevestigt dat de Studentennieuwsbrief, met relatief 

hoge gemiddelde UOR en UCR, nog steeds een plaats heeft in de communicatie universiteit - 

student. Uit de analyse van de dataset kunnen echter weinig of geen statistisch significante 

conclusies getrokken worden over de stilistische kenmerken. Vormelijke kenmerken blijken 

statistisch gezien amper impact te hebben op de UOR en niet in relatie te brengen met de UCR. 

Uit de resultaten van de enquête kunnen we besluiten dat de respondenten een hogere 

frequentie van verzending verkiezen, met daaraan gekoppeld een lager aantal artikelen per 

Studentennieuwsbrief. 

Worden de concepten die we uit de literatuur hebben kunnen distilleren bevestigd door 

de Eloqua dataset of door de antwoorden op de enquête? 

De analyse van de Eloqua dataset levert hier geen overtuigende conclusies voor. Zo 

vinden we voor de stilistische kenmerken enkel dat de lengte van de titel van de 

Studentennieuwsbrief een beperkt negatief effect kan hebben op de UOR en meer informatieve 

titels zouden een positief effect hebben op de UOR. 

 

Uit de resultaten van de enquête blijkt : 

- dat een duidelijke titel effectiever is dan een onduidelijke; 

- gedeeltelijk, doch niet conclusief, dat een kortere titel effectiever is dan een 

langere titel; 

- niet dat een emoticon/emoji in de titel, de titel aantrekkelijker maakt. 

- niet dat een titel in vraagvorm of een intrigerende titel effectiever is dan een 

meer zakelijke titel; 

- dat de Studentennieuwsbrief vooral gekend is onder de oudere studenten 
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Hoe kan de Studentennieuwsbrief die 2 keer per maand naar de actieve VUB studenten 

wordt verstuurd per e-mail, beter afgestemd worden op hun noden, gemeten op basis van de 

gestandaardiseerde kengetallen of key metrics van de Studentennieuwsbrief?   

De analyse van de Eloqua dataset geeft hier geen uitgesproken antwoorden op. De key 

metric UOR (zie ook deelvraag 1) blijkt slechts in beperkte mate afhankelijk van de mogelijks 

verklarende variabelen in de dataset. De metric UCR is zelfs niet in verband te brengen met de 

eigenschappen van de Studentennieuwsbrief als geheel. Wat wel door de cijfers doorschemert 

is dat titels die meer informatieve inhoud aankondigen leiden tot hogere UOR. Dit wordt 

bevestigd door de meest geopende categorieën van nieuwsbrieven, namelijk ‘Academische 

kalender’ en ‘Welzijn en gezondheid’. Informatie inwinnen lijkt het belangrijkste motief te zijn 

voor studenten om de Studentennieuwsbrief te open. Die artikels zouden dus een prominente 

plaats moeten krijgen in de selectie en de titel geeft dit best ook weer, zodat meteen duidelijk 

is waarover de Studentennieuwsbrief gaat. De vormelijke kenmerken van de titel hebben, 

ietwat in tegenstelling tot de bevindingen in de literatuur, weinig impact op de UOR, met 

uitzondering van de lengte van de titel. Er is beperkt statistisch bewijs dat de UOR daalt met 

toenemende lengte. 

 

De uitgevoerde enquête bevestigt, wat ook uit de Eloqua dataset bleek, namelijk dat de 

studenten de voorkeur geven aan informatieve onderwerpen zoals de Academische Kalender 

en dit in tegenstelling tot meer luchtige onderwerpen zoals Cultuur of Sociaal Engagement. Het 

is aangewezen om hiermee rekening te houden bij de selectie van de onderwerpen om zo beter 

te beantwoorden aan de noden van de studenten.  Verder kan de Studentennieuwsbrief ook 

verbeterd worden door te kiezen voor een hogere frequentie van verzending, maar met minder 

artikels per verzending. Tot slot wat de vormelijke kenmerken van de titel betreft, volgt uit de 

enquête wat we ook reeds in de Eloqua dataset zagen, namelijk dat een duidelijke titel, waaruit 

dus blijkt waarover de Studentennieuwsbrief gaat, cruciaal is voor het succes ervan. Ook daar 

dient dus de nodige aandacht aan besteed te worden in het kader van de bijkomende verbetering 

van de Studentennieuwsbrief. De andere elementen  uit de literatuur die we via de enquête 

getoetst hebben zoals het gebruik van een titel in vraagvorm, een intrigerende titel of een korte 

titel zijn niet van doorslaggevend belang en dienen dus niet toegepast te worden om de 

Studentennieuwsbrief te verbeteren. 

 

Hieronder gieten we onze conclusies in aanbevelingen voor de Opdrachtgever. 
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6.2. Aanbevelingen voor de Opdrachtgever 

6.2.1. The power of social media 

Onderzoek, dat heeft uitgewezen dat nieuws niet meer hoofdzakelijk via e-mail 

geconsumeerd wordt maar eerder via sociale media (Boczkowski, 2017), wordt bevestigd door 

onze enquête. Sociale media zijn immers het 2de populairste infokanaal dat de niet-lezers van 

de Studentennieuwsbrief gebruiken om op de hoogte te blijven van VUB gerelateerde 

informatie. Gelet hierop lijkt het ons aangewezen dat het Infopunt hierover een interne 

discussie voert teneinde haar strategische beslissing ter zake te herzien. Het is immers een 

manier om groot deel van haar doelpubliek, 50% van de respondenten zijn immers niet-lezers, 

alsnog te bereiken en dat groter bereik sluit aan bij de missie van het Infopunt. 

6.2.2. Word-of-mouth. 

Ons rapport biedt u een Net Promotor Score baseline, deze bedraagt –45. De eigenlijke 

score lijkt zeer negatief maar gezien dit de eerste keer is dat deze bevraagd wordt is de absolute 

score minder van belang. Wat wel telt is de toekomstige evolutie hierin, en daar is het potentieel 

zeer groot, gezien de grote groep aan detractoren en passives. Een stijgende NPS betekent 

immers meer promotoren en meer promotoren betekent meer lezers gezien promotoren in de 

regel actief de Studentennieuwsbrief zullen aanbevelen bij hun medestudenten. Onze 

aanbeveling is deze score op jaarbasis te bevragen en na te gaan of een positieve evolutie zich 

aftekent.  

 

Een onderzoek van de achterliggende redenen voor de scores van de promotoren leert 

ons dat deze gegeven wordt omdat de Studentennieuwsbrief alle nuttige en relevante VUB 

gerelateerde info bundelt. Voor passives/neutrals is deze score ingegeven door dezelfde 

achterliggende reden maar zijn zij dus blijkbaar net iets kritischer in de toekenning van de 

score. Detractoren geven hun score hoofdzakelijk omdat ze de Studentennieuwsbrief niet lezen. 

Om de NPS te verbeteren gaan we onze aanbevelingen opsplitsen in deze voor de passives 

enerzijds en deze voor de detractoren anderzijds. 
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6.2.3. Radio WII FM. 

WII FM... What’s in it for me? De detractoren lezen de Studentennieuwsbrief niet, om 

hen te bereiken dient er aandacht besteed te worden aan de onderwerpen die hen interesseren. 

Uit de enquête blijkt dat 3 types van onderwerpen afgetekend de voorkeur genieten. Het gaat 

hier om onderwerpen inzake de “Academische kalender”, “de Studeerplekken en het 

studiemateriaal” en “Jobs & Carrière”. Indien we bij de “Jobs en carrière” ook de 

“Studentenjobs” antwoorden tellen dan wordt dit het nummer 1 gewenste onderwerp. De 

beslissingen, in het redactiecomité, inzake opname van onderwerpen in de 

Studentennieuwsbrief kunnen genomen worden op basis van de rangschikking die is 

voortgekomen uit onze enquête. Op deze manier zullen de geselecteerde onderwerpen beter 

aansluiten bij wat de (niet-)lezers willen.  

6.2.4. From like to love 

De passives vinden dat de Studentennieuwsbrief nuttige informatie bevat, maar om van 

hen promotoren te maken dienen er enkele verbeteringen aangebracht te worden: 

1. Make it obvious : een duidelijke titel van de Studentennieuwsbrief is de meest 

effectieve manier om de aandacht te grijpen, en te zorgen dat de 

Studentennieuwsbrief wordt gelezen. Onze enquête bevestigde in die zin het 

onderzoek van Dor (2003). 

2. Strictly business : in tegenstelling tot wat uit onderzoek van Pander Maat (2012) 

bleek, namelijk dat intrigerende titels en titels in vraagvorm meer gewenst 

waren dan droge, informatieve titels, is dit iets wat we niet bevestigd zien in de 

enquête. Onze aanbeveling is dus om deze niet meer te gebruiken en te focussen 

op informatieve titels, wat aansluit bij ons eerste punt, en dit blijkt ook uit de 

Eloqua dataset. Het gebruik van emoticons/emoji’s is ook niet aangewezen. 

3. Fit for purpose : de Studentennieuwsbrief wordt nu om de 2 weken verzonden 

en bevat gemiddeld een 7-tal onderwerpen. Om de vorm van de 

Studentennieuwsbrief beter te laten aansluit bij wat de respondenten wensen 

bevelen we een hogere frequentie (wekelijks) en een lager aantal artikelen (5) 

per Studentennieuwsbrief aan. Dit sluit aan bij onderzoek van Smith et al, 2019 

hebben immers aangetoond dat de frequentie een belangrijke parameter is in de 

leesgraad van een nieuwsbrief. 
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6.2.5. Knowledge comes with age 

Een hogere eeftijd heeft een positief effect op de kennis van de Studentennieuwsbrief. 

Als het VUB infopunt actie wil ondernemen om nog meer naamsbekendheid, die zich nu op 

76%  bevindt, voor de Studentennieuwsbrief te bereiken, zou het dus goed zijn om zich vooral 

te richten op de jongere studenten. 

6.2.6. One-stop-shop 

In de documentatie die de Opdrachtgever ons bezorgd heeft, zat een verslag van een 

focusgroep uitgevoerd door TBWA. De focusgroep schoof Canvas naar voren als het centraal 

platform voor communicatie met de studenten. Onze enquête gaat niet zo ver, maar daaruit 

bleek wel duidelijk dat de niet-lezers van de Studentennieuwsbrief zich in belangrijke mate via 

Canvas en de Mails van Canvas informeerden. We zouden dan ook voorstellen om Canvas te 

gebruiken voor alle onderwerpen die gerelateerd zijn aan de Academische Kalender en Canvas 

in die zin als One-stop-shop te gebruiken voor dergelijke onderwerpen. 

 

6.3. Beperkingen van het onderzoek en suggesties voor verder 

onderzoek 

6.3.1. Gehanteerde quotavariabelen voor de steekproef 

We hebben als quotavariabele het opleidingsniveau gebruikt en op basis van die 

variabele onze steekproef beter afgestemd op de populatie. Er dient echter verder onderzoek te 

gebeuren om na te gaan of additionele quotavariabelen zoals studierichting, studentenstatuut, 

etc. tot andere conclusies zouden leiden. 

6.3.2. Beschikbare data 

De full text Studentennieuwsbrieven die we hebben ontvangen van de Opdrachtgever 

betroffen enkel de periode 2020-2021, iets meer dan 12 maanden, waardoor we maar een zicht 

hadden op de inhoud van 24 Studentennieuwsbrieven. Dit beperkte aantal aan 

Studentennieuwsbrieven betrof, logischerwijze, eveneens een groot deel Corona-gerelateerde 

onderwerpen. Dit zorgde er echter voor dat Eloqua dataset die startte in 2016 maar in de diepte 

kon geanalyseerd worden over het laatste, atypische, jaar. Verder onderzoek naar de 
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Studentennieuwsbrieven van de voorgaande, of volgende, jaren is aangewezen om een beter 

zicht te krijgen op welke onderwerpen populair zijn in niet-Corona tijden. 

6.3.3. Kwalitatief onderzoek 

Ons onderzoek heeft zich toegespitst op kwantitatief onderzoek, uit de enquête en meer 

bepaald de Net Promotor Score is gebleken dat het zeer waardevol zou kunnen zijn om verder 

kwalitatief onderzoek te doen naar waarom men exact een promotor, detractor, passive is en 

wat hieraan kan gedaan worden om dit statuut te wijzigen. Met andere woorden hoe men de 

Studentennieuwsbrief verder kan verbeteren om van detractoren en passives, promotoren te 

maken. 

6.3.4. A/B testing 

In ons onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de beschikbare data en een enquête. 

Maar beide methoden laten niet toe om twee varianten,van eenzelfde Studentennieuwsbrief, 

die op hetzelfde moment verstuurd worden te testen. Deze varianten hebben dezelfde 

kenmerken op één na, Dit soort test kan wel door middel van A/B testing. Zo kunnen de testen 

zich toespitsen op die ene variabele die men wenst te onderzoeken, wat superieur is aan de door 

ons gehanteerde methoden. 
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10. Bijlagen 

10.1. Informatie ontvangen van de Opdrachtgever 

Afzonderlijke bestanden op digitale drager: 

• 20210330_VUB_studentenportaal_rapport workshops TBWA_KellyVH.pdf 

• Email Analysis Overview ALL studenten newsletters zonder zenddate.xlsx 

• Email Analysis Overview ALL studenten newsletters.xlsx 

• NEWSLETTERS Studenten Email Clickthrough Link Breakdown.xlsx 

• NLE Studenten Open Overview met exate open date 2021.xlsx 

• NLE Studenten Open Overview per open dag 2021.xlsx 

• NLE Studenten Open Overview per send en open dag 2021.xlsx 

• Uitleg bij de gegevens uit Eloqua_Studentennieuwsbrief.msg 

• Nieuwsbrieven van het academiejaar 2020-2021 

 

Herwerkte excel sheets naar 1 basisbestand: 

 

• CLEAN Overview Alls Students NewsLetter .xlsx 
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10.2. Enquête 

De enquête werd afgenomen tussen 10/11/2021 en 09/12/2021. Ze werd als volgt 

verdeeld om aan de gestelde quota te geraken : 

• 11/11 : survey link gepost in 3 whatsapp groepen van ex-werkgroep leden (uit 

voorgaande jaren) 

• 12/11 : survey link gedeeld in FaceBook groep Master Bedrijfskunde 

• 12/11 : survey link gedeeld in FaceBook groep Master TEW 

• 12/11 : survey link gedeeld in FaceBook groep International Students 

• 14/11 : survey link gedeeld in FaceBook groep Rechten VUB 

• 14/11 : survey link gedeeld in FaceBook groep Schakelprogramma VUB 

• 17/11 : flyers uitgedeeld en studenten aangesproken in cafetaria VUB  

• 02/12 : mailing Rechten en Criminologie 

• 05/12 : survey link gedeeld in FaceBook groep 2de Bachelor HIR 

• 05/12 : survey link gedeeld in FaceBook groep 3de Bachelor HIR 

• 06/12 : survey link verdeeld on PhD studenten. 

 

Beste student,  

  

Het VUB Infopunt heeft als kernmissie het informeren van de studenten van de VUB, hiervoor 

gebruiken ze onder andere de Studentennieuwsbief. Ze willen de Studentennieuwsbrief nog 

beter afstemmen op jouw noden en worden daarbij bijgestaan door een groep studenten uit de 

Master TEW.  

  

Door het invullen van deze korte vragenlijst help je het VUB Infopunt om dat doel te bereiken 

en dat is ook in jouw belang. De antwoorden op deze vragenlijst zijn vertrouwelijk en worden 

geanonimiseerd.  

  

Niet dat je nog een extra incentive nodig hebt om deze vragenlijst in te vullen, maar we verloten 

2 bonnen van Bol.com van telkens 50 euro onder de studenten die hebben deelgenomen aan 

deze enquête en dit voor 01/12/2021. Wens je kans te maken op deze prijs ? Vul dan gewoon 

je e-mail adres in op het einde van de enquête en antwoord voor 1 december 2021. De 2 

gelukkige winnaars worden gecontacteerd op 14/12/2021. 
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Wij danken je alvast voor het invullen van onze vragenlijst, We Are VUB! 

 

Bram De Potter, Mattias Dierckx, Yen Mertens, Anastasiia Smirnova Mikhaylovna , Ilse Van 

Gompel en Dennis Verbist (Masterstudenten TEW voor het vak ‘Marktonderzoek’) 

 

 

DEEL 1: Statuut van de respondent 

1. In welk jaar zit je? (hoogst aantal opgenomen studiepunten 

o 1ste bachelor 

o 2de bachelor 

o 3de bachelor 

o 1ste master 

o 2de master 

o Schakelprogramma 

o Voorbereidingsprogramma 

o Master-na-Master 

o Postgraduaat 

o Doctoraat  

2.  Jouw profiel (drop-down) 

• Dagstudent 

• Internationale dagstudent 

• Werkstudent 

• Internationale werkstudent 

3. Jouw faculteit (drop-down) 

• Psychologie en Educatiewetenschappen 

• Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen 

• Sociale Wetenschappen & Solvay Business School 

• Recht en Criminologie 

• Letteren en Wijsbegeerte 

• Lichamelijke opvoeding en Kinesitherapie 

• Geneeskunde en Farmacie 

• Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding 
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• Ingenieurswetenschappen 

 

DEEL 2: Verhouding van de respondent tot de Studentennieuwsbrief 

4. Ken je de Studentennieuwsbrief? 

• Ja (overgaan naar vraag 6) 

• Nee (in dit geval : controlevraag 5) 

5. Ken je de Studentennieuwsbrief? Dit is dus de 2-wekelijkse e-mail die elke 1ste en 3de 

donderdag van de maand opgestuurd wordt naar elke VUB-student, met daarin het 

voornaamste VUB gerelateerde nieuws dat van belang is voor de studenten. 

• Ja (overgaan naar vraag 6) 

• Nee (in dit geval : ) 

6. Lees je de Studentennieuwsbrief : 

• Ja 

• Nee 

6.1. Hoe vaak lees je de Studentennieuwsbrief? 

1. Altijd (1) 

2. Regelmatig(2) 

3. Af en toe (3) 

4. Heel uitzonderlijk (4) 

5. Nooit (5) 

6.2. Hoe blijf je dan wel op de hoogte van het VUB gerelateerde nieuws? 

§ WeAreVUB (app of website weare.vub.be/student) 

§ VUBToday 

§ Sociale media 

§ Videoschermen op de campus 

§ VUB Student Events (op Facebook) 

§ Canvas 

§ Mails van Canvas 

§ Contact met medestudenten/studentenvereniging 

 

DEEL 3: Voorkeuren en wensen van de respondent 

7. Kies 5 onderwerpen uit de lijst waarover je graag in jouw Studentennieuwsbrief zou 

lezen.  
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• Studiebegeleiding 

• Sociaal & Studiefinanciering 

• Welzijn & Gezondheid 

• Studeerplek & Studiemateriaal 

• Eten & Drinken 

• Voorzieningen 

• Studentenjobs 

• Job & Carrière 

• Erasmus & buitenlandse stage 

• EUtopia 

• Sport 

• Cultuur 

• Studentenleven & verenigingen 

• Debat & Lezing 

• Academische kalender 

• Sociaal Engagement 

 

8. Met welke frequentie wens je jouw Studentennieuwsbrief te ontvangen : 

• Dagelijks 

• 2 keer per week 

• Wekelijks 

• Om de 2 weken 

• Maandelijks 

9. Hoeveel artikels staan er in jouw ideale nieuwsbrief? 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

• Meer dan 7 
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10. Welke titel verkies je voor jouw Studentennieuwsbrief over het onderwerp 

“vakkenregistratie”? (Hiermee peilen we naar de voorkeur voor een titel in vraagvorm, 

een intrigerende titel of een droge/informatieve titel) 

• Studentennieuws : ken jij de deadlines voor vakkenregistratie?  

• Studentennieuws: registreer je vakken voor het te laat is!  

• Studentennieuws : deadline vakkenregistratie 15/10. 

11. Welke titel verkies je?  (hiermee peilen we naar de voorkeur voor een langere of kortere 

titel) 

o Studentennieuws: de examens komen eraan 

o Studentnieuws: exameninfo  

12. Welke titel verkies je? (hiermee peilen we naar de voorkeur voor een titel met of zonder 

emoticon/emoji) 

o Studentennieuws: Oh deer! 🦌 De examens komen eraan! 

o Studentnieuws: De examens komen eraan! 

13. Welke titel verkies je voor jouw Studentennieuwsbrief over het onderwerp 

“studentenraadsverkiezingen”? (Hiermee peilen we naar de voorkeur voor een 

droge/informatieve titel, een titel in vraagvorm of een intrigerende titel) 

- Studentennieuws: studentenraadsverkiezingen  

- Studentennieuws : breng jij ook je stem uit?  

- Studentennieuws : doe de Stemtest! (Studentenraad editie) 

14. Welke titel verkies je? (hiermee peilen we naar de voorkeur voor een onduidelijke of 

duidelijke titel) 

o Studentennieuws  

o Studentennieuws: Volledig digitaal onderwijs  

15. Welke titel verkies je voor jouw Studentennieuwsbrief over het onderwerp 

“zomervakantie”? (Hiermee peilen we naar de voorkeur voor een intrigerende titel, een 

droge/informatieve titel of een titel in vraagvorm ) 

o Studentennieuws: summer is here!  

o Studentennieuws: de zomervakantie begint  

o Studentennieuws: waaraan moet je denken tijdens de zomervakantie?  

16. Welke titel verkies je?  (hiermee peilen we naar de voorkeur voor een langere of kortere 

titel) 

o Studentennieuws : richtlijnen VUB-studentenkamers  
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o Studentennieuws : richtlijnen VUB-studentenkamers vanaf 20 april 

17. Welke titel verkies je?  (hiermee peilen we naar de voorkeur voor een titel met of zonder 

emoticon/emoji) 

o Studentennieuws: Blokperiode, studietips, nieuwe deliberatieregels  🎃 👻 

o Studentennieuws: Blokperiode, studietips, nieuwe deliberatieregels   

18. Welke titel verkies je?  (hiermee peilen we naar de voorkeur voor een duidelijke of 

onduidelijke titel) 

o Studentennieuws: de examens komen eraan 

o Studentennieuws 

19. Zou je het lezen van de nieuwsbrief aanbevelen aan je medestudenten (op een schaal 

van 1 tot 10): 

o 1 – 10 

19.1. Waarom heb je deze score gegeven? 

 

DEEL 4: Socio-demografische factoren 

20. Wat is je geboortejaar? (dropdown list) 

21. Gender  

• Man 

• Vrouw 

• X 

22. Wens je deel te nemen aan de verloting van de Bol.com bon ter waarde van 50 euro? 

Laat dan jouw VUB e-mail adres achter (optioneel). 
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10.3. Gecombineerde dataset 

Zoals opgenomen in bovenvermelde bijlage ‘CLEAN Overview Alls Students 

NewsLetter .xlsx’. worden er heel wat metrics genereerd door het Eloqua platform. In deze 

tabel wordt de verklaring en berekening van elke metric weergegeven, samen met de manier 

waarop we elke variabele behandelen: louter informatieve variabele/mogelijks verklarende 

variabele (independent) of te verklaren variabele (dependent).  Zie ook hoofdstuk 

onderzoeksmethode. 
Metric Description Metric Class 
Email_Name 
(VUB newsletter specific metric) 

Internal (VUB Infopunt) code for each newsletter Info 

Language 
(VUB newsletter specific metric) 

Language of the newletter derived from Email_Name Syntax Independent 

Total Sends The total emails sent. Info 
Total Delivered The total emails delivered. (Total Sends - Total Bouncebacks) 

Note: A sent email is considered delivered unless the receiving ISP reports a 
bounceback. Because there can be delays in the ISP sending that bounceback 
report, the total delivered emails may change over time. 

Info 

Total Opens The total opens by email recipients (original recipients or email forwards). An open 
is counted every time the email is opened. 

Info 

Open Rate The total opens divided by the total number of times an email was delivered. (Total 
Opens / Total Delivered) 

Info 

Unique Opens The total recipients (original recipients or email forwards) that opened an email at 
least once. One open is counted for each recipient that opened the email. 

Info 

Unique Open Rate The unique opens divided by the total number of times an email was delivered. 
(Unique Opens / Total Delivered) 

Dependent 

Reopen_factor 
(Metric derived by research team) 

Ratio of Unique_Opens over Total_Opens Info 

Total Clickthroughs The total clickthroughs. This includes multiple clicks by the same recipient. System 
Action links are not tracked. 

Info 

Clickthrough Rate The total clickthroughs divided by the total number of times an email was 
delivered. (Total Clickthroughs / Total Delivered) 

Info 

Unique Clickthroughs The total recipients (original recipients or email forwards) that clicked at least one 
tracked link in an email. One clickthrough is counted for each recipient that clicked 
a link in the email. 

Info 

Unique Clickthrough Rate The unique clickthroughs divided by the total number of emails delivered. (Unique 
Clickthroughs / Total Delivered) 

Dependent 

Reclick_factor 
(Metric derived by research team) 

Ratio of Unique_Clickthroughs over Total_Clickthroughs Info 

Existing Visitor Clickthrough 
(Metric not available in VUB dataset) 

Total email clickthroughs by returning visitors. A returning visitor has an existing 
Oracle Eloqua cookie. The cookie is unique to the browser and device. 

  

New Visitor Clickthrough 
(Metric not available in VUB dataset) 

Total email clickthroughs by new visitors. A new visitor does not have an Oracle 
Eloqua cookie. The cookie is unique to the browser and device. 

  

Click-to-Open Rate The unique clickthroughs by the original recipient divided by the unique opens by 
the original recipient. This metric calculation ignores possible forwards. (Clicked 
Sends / Opened Sends) 
Clicked sends: The first clickthrough by the original recipient. This metric ignores 
possible forwards. 
Opened sends: The number of first opens for the emails that were sent. This metric 
ignores possible forwards. 

Info 

Total Possible Forwards 
(Metric not available in VUB dataset) 

The total number of times that the email was forwarded. This includes all the times 
that an email was forwarded, including multiple forwards by the same recipient. 

  

Possible Forward Rate 
(Metric not available in VUB dataset) 

The total possible forwarders divided by the total number of times an email was 
delivered. (Total Possible Forwarders / Total Delivered) 

  

Total Possible Forwarders The number of original recipients that forwarded the email at least once. Info 
Total Hard Bouncebacks The total emails that returned a hard bounceback. A hard bounce is an email that 

permanently could not be delivered. 
Info 
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Hard Bounceback Rate The total hard bouncebacks divided by the total number of emails sent. (Total Hard 
Bouncebacks / Total Sends) 

Info 

Total Soft Bouncebacks The total messages that returned a soft bounceback. A soft bounce is a message 
that temporarily could not be delivered. 
A soft bounce is an email that temporarily could not be delivered. This could mean 
that the email address is valid, but the recipient's inbox was full, the mail server 
was unavailable, or the email message was too large. These bounces may still be 
delivered at another time. 

Info 

Soft Bounceback Rate The total soft bouncebacks divided by the total number of emails sent. (Total Soft 
Bouncebacks / Total Sends) 

Info 

Total Bouncebacks The total emails that returned a bounceback (hard or soft). Info 
Bounceback Rate The total bouncebacks (hard and soft) divided by the total emails sent. (Total 

Bouncebacks / Total Sends) 
Info 

Total Unsubscribes by Email The total email recipients that unsubscribed (globally or spam unsubscribed). Info 
Unsubscribe Rate The total unsubscribes divided by the total emails delivered. (Total Unsubscribes by 

Email / Total Delivered) 
Info 

Total Form Submissions from Email 
(Metric not available in VUB dataset) 

The total form submissions that can be attributed back to the email sent.   

Form Conversion Rate from Email 
(Metric not available in VUB dataset) 

The total form submissions that can be attributed back to the email sent divided by 
the total emails delivered. (Total Form Submissions from Email / Total Delivered) 

  

Unique Form Submissions from 
Email 
(Metric not available in VUB dataset) 

The total unique form submissions that can be attributed back to the email sent. 
This does not count all the times that the same recipient submitted a form. 

  

Email_Subject_Line Subject of each newsletter Info 
Email_Send_Date Send date of each newsletter expressed as "m/d/jjjj u:mm:ss AM/PM" Info 
Email_Send_Year 
(Metric derived by research team) 

Send year of each newsletter Independent 

Email_Send_Month 
(Metric derived by research team) 

Send month of each newsletter Independent 

Email_Send_Day 
(Metric derived by research team) 

Send day of each newsletter Independent 

Email_Send_Hour 
(Metric derived by research team) 

Send hour of each newsletter Independent 

Title_lenght_characters 
(Metric derived by research team) 

Length of Email_Subject_Line in number of characters Independent 

Title_lenght_words 
(Metric derived by research team) 

Length of Email_Subject_Line in number of words Independent 

Question 
(Metric derived by research team) 

Whether Email_Subject_Line contains a question mark Independent 

Exclamation Whether Email_Subject_Line contains an exclamation mark Independent 
QuestionExclamation 
(Metric derived by research team) 

Whether Email_Subject_Line contains a question and exclamation mark ("?!") Independent 

Emoticon 
(Metric derived by research team) 

Whether Email_Subject_Line contains an emoticon Independent 

Informative 
(Metric derived by research team) 

Whether Email_Subject_Line is evaluated (by research team) as informative Independent 

Intriguing 
(Metric derived by research team) 

Whether Email_Subject_Line is evaluated (by research team) as intriguing Independent 

Topic 
(Metric derived by research team) 

Email_Subject_Line categorized (by research team) Independent 
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10.4. Exploratief onderzoek naar relatie variabelen 

In deze bijlage zijn de grafieken opgenomen die bekomen worden door de UOR uit te 

zetten ten opzichte van de verschillende mogelijks verklarende variabelen. Dit heeft als doel 

een eerste inzicht te krijgen in mogelijke relaties, maar is zeker niet voldoende. Immers: de 

spreiding is ook van belang en verschillende mogelijks verklarende variabelen kunnen ook een 

impact hebben op elkaar! Daarom wordt in dit marktonderzoek deze grafische analyse direct 

gevolgd door een regressie analyse. 

10.4.1. Unique Open Rate 

Afzonderlijke bijlage met grafieken die van de UOR ten opzichte van de mogelijks 

verklarende variabelen. 

  



   

 

 

WPO Marktonderzoek Groep 16: VUB Infopunt 73/75 

 

10.5. R code voor Eloqua dataset analyse 

In deze bijlagen zijn de R codes én outputs geprint in een rapport. 

10.5.1. Regressie UOR/UCR op alle verklarende variabelen 

Voor deze algemene regressie wordt de UOR en de UCR geregresseerd op alle 

mogelijks verklarende variabelen. Het resultaat is een tabel die de coëfficiënten weergeeft van 

de impact van elke mogelijks verklarende variabele met een p-waarde die aangeeft of dit louter 

op toeval berust dan wel structureel is. Het R bestand zelf is eveneens bijgevoegd. 

10.5.2. Regressie UOR/UCR op individuele variabelen 

Gelet op het beperkt aantal coëfficiënten die niet louter op toeval berusten, wordt een 

andere regressie gedaan om te peilen naar de invloed van individuele mogelijks verklarende 

variabelen. 

 

  



   

 

 

WPO Marktonderzoek Groep 16: VUB Infopunt 74/75 

 

10.6. SPSS analyse enquête 

Deze bijlage bevat de statistische gegevensanalyse via SPSS van de vragenlijst. We 

onderzochten daarin de kennis van de Studentennieuwsbrief en het lezen van de 

Studentennieuwsbrief, die we beide beschouwden als afhankelijke variabelen. 
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10.7. Output enquête (Qualtrics) 

Het bijgevoegde Excel bestand bestaat uit 3 tabbladen en bevat de enquête die werd 

afgenomen tussen 10/11/2021 en 09/12/2021. Het eerste tabblad bevat de 279 respondenten die 

de enquête hebben beantwoord voor of op 08/12/2021.  Het tweede bevat de 248 respondenten 

die de enquête volledig hebben afgerond. En het laatste tabblad bevat de 199 respondenten uit 

de quota steekproef. 


