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Vanaf 2018 is Universiteit Leiden van plan om een nieuwe geheel Engelstalige bacheloropleiding genaamd
Urban Studies aan te bieden. Daarnaast heeft deze studie een interdisciplinair karakter waarin verschillende vakgebieden met elkaar gecombineerd worden om op deze wijze oplossingen te kunnen bedenken
voor stedelijke vraagstukken.
Scholieren met interesse in relevante vakgebieden voor deze bacheloropleiding zijn geselecteerd om deel
te nemen aan dit onderzoek. Zij zijn gevraagd of zij zichzelf zien als een alfa-, bèta- of gammastudent. Het
doel hiervan is om te zien of de bacheloropleiding even populair is onder verschillende subgroepen. Aan
het onderzoek namen ruim 900 scholieren deel.
In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre Nederlandse en internationale scholieren behoefte hebben aan
deze opleiding. Dit is gedaan door te vragen naar de eerste indruk op basis van de naam. Uit deze eerste
indruk blijkt dat 70% van de respondenten verder zou lezen wanneer deze naam genoemd wordt in een
studiegids of op een website. De naam Urban Studies wordt voornamelijk geassocieerd met alfa- en gammavakgebieden. Verder is gevraagd naar de meerwaarde van een international classroom en Engelstalig
onderwijs. Meer dan 70% denkt dat de kans op een baan toeneemt wanneer je een Engelstalige bachelor
gevolgd hebt. Rond de 80% ziet een international classroom als meerwaarde.
Urban Studies bestaat uit verschillende vakgebieden. Aan respondenten is gevraagd welke vakgebieden
het meest interessant zijn. Meisjes zijn vooral geïnteresseerd in Psychologie, criminologie en cultuurstudies. Jongens hebben een voorkeur voor bestuurskunde, geschiedenis en politicologie. Binnen deze bacheloropleiding is het mogelijk om te kiezen uit vier specialisaties. De specialisatie ‘Sustainable city’ is
vooral populair onder jongens. Meisjes kiezen vaker voor ‘Multicultural city’ en ‘Healthy city’. Scholieren
met een alfa-achtergrond kiezen veelal voor ‘Multicultural city’, Bèta’s hebben een voorkeur voor ‘Healthy
city’ en gamma’s zijn redelijk verspreid over de specialisaties. 42% van de Nederlandse scholieren zou
overwegen zich aan te melden voor deze studie. 60% van de internationale scholieren zou Urban Studies
overwegen als bacheloropleiding.
Uit deze resultaten is geconcludeerd dat er interesse is in de Engelstalige bacheloropleiding Urban Studies.
De interesse is vooral zichtbaar onder scholieren met een alfa- of een gamma-achtergrond. Engelstalig
onderwijs, een international classroom en interdisciplinair onderwijs worden als meerwaarde gezien.

*Accreditatieaanvraag goedgekeurd: https://www.cdho.nl/application/201683/
**Opleiding start per 1 september 2018: https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/bachelor/urban-studies

