
Beste <naam student>,  
 
Vraagje: Vind jij dat je goed geïnformeerd wordt door de Radboud Universiteit?  
Wist jij bijvoorbeeld dat de Radboud Universiteit je allerlei mogelijkheden kan aanbieden om in het 
buitenland te studeren en stage te lopen? Dat de universiteit oud-interieur verkoopt, dat er OER-
wijzigingen zijn en dat er een nieuw kennisfestival zit aan te komen? 
 
Je vindt hier waarschijnlijk van alles van, en dat horen wij graag! 
 
De Radboud Universiteit voert een onderzoek uit naar de beweegredenen van studenten met 
betrekking tot de informatievoorziening van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. In dit 
onderzoek worden verschillende studenten uit alle opleidingen die behoren tot de faculteit 
bevraagd. Hiervoor hebben wij jouw hulp eenmalig twee uur nodig en hiermee verdien je ook nog 
eens €25,- 
 
Dit specifieke onderzoek staat onder leiding van Dr. P. Nelissen en wordt in samenwerking met zes 
masterstudenten van de Master Communicatiewetenschap uitgevoerd. Dit onderzoek vindt plaats in 
de vorm van focusgroepen.  
Tijdens de focusgroep worden je vragen voorgelegd, die je samen met andere deelnemers gaat 
bespreken en bediscussiëren. Belangrijk om te vermelden is dat we benieuwd zijn naar jouw wensen 
en behoeften, er zijn geen goede of foute antwoorden. 
Het doel van dit onderzoek is om een beter inzicht te krijgen in de beweegredenen van studenten 
met betrekking tot de invulling van de informatievoorziening van de faculteit. Op basis van jouw 
input kan de informatie richting studenten beter worden toegespitst op jullie interesses, wensen en 
behoeften. 
 
Wij zorgen voor voldoende drinken en wat lekkers voor tijdens de sessie. Het gesprek zal maximaal 
twee uur duren en je ontvangt een VVV-cadeaukaart ter waarde van €25. Alle persoonsgegevens 
worden anoniem verwerkt en uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt.  
 
De focusgroep sessies vinden op de volgende data plaats: 

 Dinsdag 18 december 15.30 tot 17.30 uur 
 Vrijdag 21 december 11.00 tot 13.00 uur 
 Maandag 7 januari 15.00 tot 17.00 uur 
 Donderdag 10 januari 15.00 tot 17.00 uur 

 
Bovenstaande tijden zijn eventueel op verzoek veranderlijk. 
 
Praktische informatie 
De locatie waar de focusgroepen gaan plaatsvinden is: Comeniuslaan 4, 6525 HP te Nijmegen. 
Verdere praktische informatie krijg je per e-mail. 
 
Neem deel aan het onderzoek! 
Wil je deelnemen een van deze focusgroepen? Stuur dan een e-mail naar: 
Alex.Devilee@student.ru.nl, geef in de e-mail aan op welke datum je beschikbaar bent voor de 
focusgroep, je naam en telefoonnummer.  
 
We weten dat jij het als student genoeg andere dingen te doen hebt, maar je zou ons enorm helpen 
om wat tijd vrij te maken en deel te nemen aan dit onderzoek. 
 
Met vriendelijke groet, 

mailto:Alex.Devilee@student.ru.nl


Sophie Bisschops, Alex Devilee, Marleen Gijsbers, Sophie van Schaijk, Freek Snelting en Anouk 
Tolboom / Masterstudenten Communicatiewetenschap 


