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Samenvatting 
 
Het vasthouden van hoogopgeleiden is belangrijk voor een stad. Deze groep is op verschillende 
manieren goed voor de economie. Het blijkt  echter  lastig om afgestudeerden vast te houden 
aangezien deze groep een relatief hoge mobiliteit vertoont.  
Utrecht doet het goed als stad voor hoogopgeleiden. Het is zelfs de eerste stad van Nederland als het 
gaat om het aantal hoogopgeleiden als percentage van de beroepsbevolking. Het is echter de 
verwachting dat er de komende jaren een toenemende ‘strijd’ om hoogopgeleiden zal ontstaan. De 
vraag is hoe Utrecht, als groeiende stad, ervoor kan zorgen dat er genoeg hoogopgeleiden in de stad 
gaan of blijven wonen na de studie? 
Vanuit de literatuur blijkt dat verschillende factoren van invloed zijn op het vasthouden van 
hoogopgeleiden. Hierbij spelen ten eerste objectieve factoren als levensloop en sociale contacten 
een rol. Ten tweede zijn subjectieve factoren belangrijk waaronder de beoordeling van de 
stadsvoorzieningen en de toekomstverwachtingen in de stad ( o.a. baan- en woningkansen). 
 
In deze thesis is onderzocht welke factoren bepalen of Utrechtse studenten (HBO en universiteit) de 
intentie hebben in de stad te gaan/blijven wonen na het afstuderen. De resultaten laten zien dat veel 
studenten (44%)  van plan zijn zich in Utrecht te vestigen na de studie. Een aantal objectieve factoren 
blijkt van invloed op de ‘intentie’ om in Utrecht te gaan/blijven wonen. Studenten willen vaker in de 
stad wonen wanneer zij: opgegroeid zijn in de regio, een liefdesrelatie of familie hebben in de stad. 
Een student die vaak gebruik maakt van de stadsvoorzieningen (uitgaan en cultuurpodia) wil ook 
vaker in de stad wonen na de studie. Stadsgebruik blijkt dus voor binding met de stad te zorgen.  
Tevens blijken de subjectieve factoren belangrijk. Het meeste invloedrijk is de inschatting van de 
baankansen gevolgd door de beoordeling van Utrecht als geschikte kinderstad. Ook de beoordeling 
van de stadsvoorzieningen blijkt van invloed op de intentie in de stad te  gaan of te blijven wonen. 
Zeer opvallend is dat de inschatting van de woningkansen niet van invloed is op de gedragsintentie. 
Het aanbod van woningen blijkt echter wel belangrijk. Het merendeel van de studenten geeft 
namelijk aan dat het beperkte woningaanbod de belangrijkste reden is om te vertrekken na het 
afstuderen. Als er geen woningen zijn op het moment dat studenten afstuderen zal dit direct leiden 
tot vertrek ook al is er de intentie om in de stad te gaan wonen.  
 
Uit dit onderzoek blijkt ook dat de relatie van enkele objectieve factoren (levensloop, sociale 
netwerken, stadsgebruik) via de subjectieve factoren (stadsbeoordeling en verwachtingen) een 
invloed heeft op de intentie in Utrecht te wonen. Studenten die vaak de stad gebruiken (uitgaan) of 
familie hebben in de stad, blijken de stad positiever te beoordelen. Hierdoor hebben zij vaker de 
intentie om in de stad te gaan/blijven wonen. 
Naast het onderzoeken van de factoren die van invloed zijn op het al dan niet gaan wonen in de stad, 
is in deze thesis gekeken hoe tevreden studenten zijn met Utrecht. Studenten zijn over het algemeen 
zeer tevreden over de voorzieningen in de stad. Utrecht wordt vooral gewaardeerd om de goede 
sfeer in het stadscentrum, het feit dat er veel te doen is en de goede bereikbaarheid. Wat betreft 
baankansen beoordelen studenten  de stad positief en wat betreft woningkansen negatief. 
Studenten zijn matig positief over de geschiktheid van Utrecht als stad om hun kinderen in op te 
laten groeien.  
 
Tot slot kan gezegd worden dat ondanks de negatieve inschatting van de woningkansen in Utrecht, 
veel studenten er willen gaan of blijven wonen na de studie. Als het stadsbestuur ervoor zorgt dat er 
voldoende starterswoningen beschikbaar zijn op het moment dat studenten afstuderen, zullen veel 
hoogopgeleiden in Utrecht gaan wonen. Daarbij is het voor de stad belangrijk de kwaliteit van de 
voorzieningen hoog te houden en te zorgen voor voldoende werkgelegenheid. Ook is het van belang  
dat de stad wordt gezien als geschikte stad om kinderen in op te laten groeien. Hiervoor is het 
belangrijk voldoende gezinswoningen en kindvriendelijke faciliteiten te creëren.  
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1 Introductie 

 

1.1 Inleiding 
 

"Of ik na mijn afstuderen in Utrecht blijf wonen, hangt af van de baan die ik vind. Als ik een baan 
ergens anders vind dan zal ik daar in de buurt gaan wonen" 
 
Zoals uit deze quote blijkt laten studenten zich bij hun woonlocatiekeuze na afstuderen vaak leiden 
door de plaats waar ze een baan vinden. Dit kan tot gevolg hebben dat studenten de stad alleen 
gebruiken om te studeren en na het afstuderen weer vertrekken. Voor steden is het echter van groot 
belang dat studenten zich verbonden voelen met een de stad en er uiteindelijk gaan of blijven 
wonen. Deze groep hoogopgeleide inwoners  is namelijk belangrijk voor de regionale economie 
(Venhorst e.a., 2011a, p.1 ; Gemeente Enschede, 2004, p.6.; DUWO, 2009, p. 2; KENCES, 2007). Zelfs 
tijdens de studie leveren studenten al geld op voor een stad. Uit een onderzoek van TNO kwam naar 
voren dat elke student 25.000 euro per jaar bijdraagt aan de regionale economie (KENCES, 2007, 
p.1). Maar  ook na de studie is het belangrijk deze hoogopgeleiden vast te houden als stad. 
Studenten van nu zijn immers de kenniswerkers van de toekomst (KENCES, 2007, p.1). 
Afgestudeerden die in de stad gaan wonen zorgen voor innovatie, het aantrekken van 
werkgelegenheid en andere economisch positieve effecten in een stad (Marlet, 2009, p.52). 
 
Hoe doet Utrecht het als stad voor hoogopgeleiden? Als gekeken wordt naar Utrecht als stad dan is 
de vestiging van de grootste universiteit van Nederland en de goede bereikbaarheid belangrijk voor 
de aantrekkingskracht (Wouters, 2010, p. 27). Utrecht slaagt er goed in hoogopgeleiden aan te 
trekken. Het bezet zelfs de eerste positie van Nederland als het gaat om het aantal hoogopgeleiden 
als percentage van de beroepsbevolking (Atlas voor gemeente 2012, p.201). Het is echter de 
verwachting  dat er de komende jaren een toenemende 'strijd' om hoogopgeleiden zal ontstaan. 
Nederland vergrijst en hierdoor daalt het aantal mensen dat men kan inzetten op de  beschikbare 
werkplekken (DUWO, 2009, p.4).  Daarbij is de mobiliteit onder hoogopgeleiden relatief hoog en zien 
steden regelmatig dat hoogopgeleiden vertrekken naar een andere leefomgeving na het voltooien 
van de studie (Venhorst e.a., 2011a, p.3; DUWO, 2009, p.4). De vraag is hoe Utrecht ervoor kan 
zorgen dat studenten na het afstuderen in de stad gaan of blijven wonen? 
 
Steden en hun gemeente moeten zorgen voor een aantrekkelijke stad willen ze hoogopgeleiden 
vasthouden (DUWO, 2009, p.4; Marlet, 2009, p. 306). Naast de attractiviteit van een stad spelen 
bindingsfactoren een belangrijke rol bij het vasthouden van hoogopgeleiden (De Vries, 2011; 
Venhorst, 2011a). Maar wat creëert nu precies die binding? Uit verschillende onderzoeken 
(Huiskamp, 2008, p.5; Venhorst e.a., 2011a; Venhorst e.a. 2011b; Broekhuizen, 2005; Sprakel, 2008) 
blijkt dat een aantal factoren van invloed zijn op de binding van studenten met een stad zoals: de 
beoordeling van de stad en de sociale activiteiten die men er onderneemt. Ook speelt de levensloop 
van een persoon een rol (De Vries, 2011; Wouters, 2010). Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan 
het hebben van een partner in de studiestad.  
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De vraag is welke factoren in Utrecht van invloed zijn op de keuze om er na het afstuderen te gaan of 
te blijven wonen? Dit zal in dit onderzoek worden onderzocht door het beantwoorden van de 
volgende hoofdvraag: 
 
In hoeverre hebben Utrechtse studenten de intentie om te gaan/blijven wonen in de stad na het 
afstuderen en welke invloed hebben levensloop, sociaal kapitaal, stadsgebruik, de beoordeling van de 
stad op deze gedragsintentie? 
 
De deelvragen die hierbij worden onderzocht zijn: 
 
1. Wat is de levensloop van de Utrechtse student en in hoeverre beschikken zij over sociaal kapitaal? 
2. In hoeverre maken Utrechtse studenten gebruik van de stad en hoe beoordelen ze de stad?  
3. In hoeverre hebben Utrechtse studenten de intentie te gaan/blijven wonen in de stad?  
4. In hoeverre beïnvloeden bepaalde factoren (levensloop, sociaal kapitaal, stadsgebruik, 
stadsbeoordeling) de gedragsintentie om te gaan/blijven wonen in de stad Utrecht? 
 

1.2 Maatschappelijke relevantie 
 

Hoogopgeleiden zijn  belangrijk voor een stad. Studenten worden gezien als de kenniswerkers van de 
toekomst. Kennisclustering zorgt uiteindelijk voor een goede economische ontwikkeling voor alle 
inwoners van een stad. Het is dus raadzaam hier ruimte voor te creëren door studenten en 
afgestudeerden goede mogelijkheden te bieden (KENCES, 2007, p.1). Afgestudeerden worden ook 
wel het human capital van een stad genoemd (Venhorst e.a., 2011a, p.1). Hoewel in het rapport van 
Venhorst (2011a) wordt gesteld dat steden met kennisinstellingen (universiteiten en hogescholen) 
minder last hebben van brain drain dan steden zonder kennisinstellingen, wordt er benadrukt dat het 
belangrijk is om deze afgestudeerden vast te houden (Venhorst e.a., 2011a, p.2). 
 
Het vasthouden van afgestudeerden heeft verschillende voordelen.  Mensen met meer vaardigheden 
en kennis zijn arbeidsproductiever waardoor de plaats waar zij aanwezig zijn aantrekkelijk wordt voor 
bedrijven en de werkgelegenheid er zal stijgen (Marlet, 2009, p.52). Daarnaast zorgen 
afgestudeerden voor leereffecten, innovatie en starten hoogopgeleiden eerder een eigen bedrijf op, 
wat goed is voor de regio (Venhorst e.a., 2011a, p.1; Marlet, 2009, p.52; Faggian & McCann, 2009, 
p.331). Tevens zorgen hoogopgeleiden voor sociale stijging van lager geschoolden  (Venhorst e.a., 
2011a, p.1).   
Afgestudeerden zijn niet alleen aantrekkelijk als werknemers maar zijn ook op andere manieren 
bevorderlijk voor de regio. Het is de groep studenten die in een stad blijft wonen die contacten 
tussen bedrijven en kennisinstellingen (hogeschool en universiteit) onderhoudt. Deze groep is dan 
ook essentieel voor het in stand houden en op gang brengen van kennisrelaties (Venhorst e.a., 
2011a, p.2). Naast de voordelen op het gebied van kennisrelaties besteden hoogopgeleiden meer 
geld in de lokale horeca, detailhandel en cultuursector waardoor de werkgelegenheid gestimuleerd 
wordt, met name de laagopgeleide werkgelegenheid (trickle down) (Marlet, 2009, p.52). Tenslotte is 
een stad met veel human capital  beter in staat zich aan te passen aan veranderende economische 
omstandigheden, zoals een economische crisis (Marlet, 2009, p.52).    
 
Al deze effecten maken het begrijpelijk dat gemeenten ernaar streven een binding te creëren tussen 
afgestudeerden en de stad (Venhorst e.a., 2011a, p.2). Een binding met een stad kan daarbij 
opgebouwd worden gedurende het verblijf in de stad (Venhorst e.a., 2011a, p.8). Ook voor Utrecht is 
deze binding belangrijk. In de domstad studeren 68.379 studenten (2011) aan hogeschool of 
universiteit (StudentenWoonmonitor, 2011, p.4). Hoogopgeleide studenten zijn dus een omvangrijke 
doelgroep betreffende het versterken of het behouden van de regionale economie. Eerder in dit 
hoofdstuk bleek al dat bindingsfactoren een belangrijke rol spelen bij het vasthouden van 
hoogopgeleiden. Deze bindingsfactoren kunnen mogelijk beïnvloed worden als men weet waardoor 
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binding met Utrecht wordt gecreëerd. Om deze reden is het relevant om te onderzoeken welke 
factoren nu in hoge mate zorgen voor het ontstaan van  binding met Utrecht en welke motieven men 
heeft om te vertrekken of te blijven/gaan wonen in Utrecht. 

 

1.3 Wetenschappelijke relevantie 
 

Wat betreft verhuisgedrag gaat de literatuur veel in op vertrekmotieven (pushfactoren) en de 
aantrekkingskracht (pullfactoren) van plaatsen (Mazzarol, 2002; Van Dijk & Pellenbarg, 2000, p.5).  Er 
is minder geschreven over zogenaamde keepfactoren. Het gaat hierbij om factoren die bepalend zijn 
voor het behouden van de inwoners van een plaats. Met andere woorden wat zijn redenen om in 
een plaats te blijven wonen. Keepfactoren blijken belangrijk, zo komen veel verhuizingen niet tot 
stand door de binding aan een plek (Verhorst e.a. 2011a, p.1.; De Vries, 2011).   
De keepfactoren blijken nog beperkt onderzocht. Wel werd in Sittard en Twente een onderzoek 
gedaan naar de binding van afgestudeerden met de stad (De Vries, 2011; Broekhuizen, 2005). Er is 
echter niet onderzocht in hoeverre Utrechtse studenten gebonden zijn aan de stad. Deze scriptie zal 
nieuwe informatie verschaffen over de invloed van verschillende keepfactoren. Hierdoor zal mogelijk 
een beter beeld ontstaan over wat studenten nu bindt met een stad.  
Wat betreft de binding van studenten met de stad is onderzoek gedaan naar de invloed van 
verschillende factoren zoals levensloop, sociale netwerken en de beoordeling van de stad (De Vries, 
2011; Broekhuizen, 2005). Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de invloed van het gebruik van 
de stad op binding. Dit onderzoek zal nieuwe informatie geven over het mogelijke effect van 
stadsgebruik op binding met de stad. 

 

1.4 Leeswijzer en werkwijze 
 

In dit onderzoek is geanalyseerd welke factoren zorgen voor binding van de Utrechtse student met 
de stad. Hoofdstuk 2 beschrijft de theoretische inzichten die er zijn betreft de binding van studenten 
aan een stad. Hoofdstuk 3 verklaart hoe de enquête is gehouden en geeft tevens een toelichting op 
de regressieanalyse. Het vierde en vijfde hoofdstuk beschrijven de resultaten van dit onderzoek. 
Hoofdstuk 4 geeft hierbij een beeld van het leven van de Utrechtse student in de stad. Wat doen ze 
in de stad, waar wonen ze en hoe beoordelen ze de stad? In hoofdstuk 5 komt naar voren welke 
factoren van invloed zijn op de binding met Utrecht. Tenslotte wordt in de conclusie (hoofdstuk 6) 
besproken hoe Utrecht het doet betreft het vasthouden van hoogopgeleiden. Hieruit volgt een 
aanbeveling voor de stad (hoofdstuk 7).  
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2 Theoretische achtergrond 

 

2.1  Inleiding 
 
Hoogopgeleiden kunnen een belangrijke rol spelen wat betreft productiviteit en innovatie van een 
stad. Het blijkt alleen lastig om hoogopgeleiden aan een stad te binden omdat deze groep een 
hogere mobiliteit vertoont dan lager opgeleiden (Venhorst e.a., 2011a, p.3). Uit onderzoek blijkt dat 
hoogopgeleiden meer kans op winst (bijvoorbeeld een goede baan) hebben wanneer zij op afstand 
verhuizen. Tevens wordt gesteld dat hoogopgeleiden meer capaciteiten  hebben om informatie in te 
winnen over kansen op andere plaatsen en beter in staat zijn dit te analyseren (Venhorst e.a., 2011a, 
p.3). Tenslotte is er sprake van concentratie van banen voor hoogopgeleiden in bepaalde gebieden. 
Dit in tegenstelling tot de banen voor lager opgeleiden die een grotere landelijke spreiding kennen 
(Venhorst e.a., 2011a, p.3). In de literatuur schrijft Fielding (1992) over de mobiliteit van 
hoogopgeleiden en noemt hierbij het begrip 'roltrapregio'. Een 'roltrapregio' houdt in dat hoger 
opgeleiden de stad gebruiken om opgeleid te worden, vervolgens mobiel worden en vertrekken op 
zoek naar een betere woonomgeving (Fielding, 1992, p.1; Chkalova e.a., 2008, p.57). 
 
Het is dus niet eenvoudig om studenten vast te houden na het afstuderen. Er zijn echter 
verschillende factoren die van invloed zijn op de keuze  in de studiestad te blijven wonen. Deze 
bindingsfactoren bepalen uiteindelijk of er de ‘gedragsintentie’  is om zich in de stad van afstuderen 
te vestigen. Het is hierbij de vraag hoe intenties tot stand komen? Daarom zal in dit hoofdstuk eerst 
het begrip  gedragsintentie worden besproken. Vervolgens zullen de bindingsfactoren worden 
beschreven. Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting van de theoretische inzichten en 
verbanden, wat resulteert in het conceptueel model. 
 

2.2 Gedragsintentie  
 
2.2.1 Definitie gedragsintentie 
Uit verschillende theoretische modellen blijkt dat gedragsintentie een goede voorspellende factor is 
voor uiteindelijk gedrag (Ajzen, 1991; Sheeran, 2002; Sutton, 1998). Gedragsintentie wordt in de 
literatuur als volgt gedefinieerd:  
 
"Instructions that people give to themselves to behave in certain ways. They are people’s decisions to 
perform particular actions" (Sheeran, 2002, p.2). 
 
Gedragsintenties zijn beslissingen van mensen om bepaald gedrag te gaan ondernemen. Met intentie 
wordt bedoeld hoe graag iemand iets wil en hoeveel moeite iemand van plan is ergens voor te doen 
(Ajzen, 1991, p. 181; Sheeran, 2002, p.2 ).  Gedragsintenties kunnen gemeten worden door antwoord 
te vragen op de volgende formuleringen: "Ik heb de intentie om gedrag X uit te voeren", "Ik plan om 
gedrag X uit te voeren" of "Ik zal gedrag X gaan uitvoeren" (Sheeran, 2002, p.2). Als het gaat over 
gedragsintentie speelt de 'theorie van gepland gedrag' een belangrijke rol. Deze theorie wordt 
empirisch breed ondersteund (Chang, 1998, p.1833; Ajzen, 1991; Bagozzi & Kimmel, 1995, p.438) en 
kan worden gebruikt in verschillende contexten (Bagozzi, 1992, p.201). 
 
 
 



13 

 

2.2.2 De theorie van gepland gedrag 
De theorie van gepland gedrag (Ajzen, 1991) verklaart hoe gedrag voorspeld kan worden (figuur 2.1). 
Het model geeft inzicht in het causale verband tussen gedragsintentie en uiteindelijk gedrag (figuur 
2.1) (Ajzen, 1991, p. 179). De theorie is een uitbreiding van de theorie van beredeneerd gedrag 
(Ajzen & Fishbein , 1980) waarbij de ‘waargenomen controle over gedrag’ (perceived behaviour 
control)  is toegevoegd als verklarende factor voor gedragsintentie (Chang, 1998, p.1826; Ajzen, 
1991, p.181).  
 
Figuur 2.1: Model van de theorie van gepland gedrag 
 

 
 
Bron: Ajzen, 1991, p. 182 

 
De centrale factor in het model  is de gedragsintentie (figuur 2.1). Het gaat hierbij om de individuele 
intentie voor het vertonen van bepaald gedrag. Gedragsintentie is de bepalende factor die van 
invloed is op het uiteindelijke gedrag (Ajzen, 1991, p. 181; Sheeran, 2002, p.2 ).  Er is vastgesteld dat 
des te sterker de intentie tot gedrag is, des te meer kans er bestaat op het plaatsvinden van 
daadwerkelijk gedrag (Ajzen, 1991, p. 181; Sheeran, 2002, p.2). De gedragsintentie wordt volgens het 
model bepaald door drie factoren: de houding ten aanzien van gedrag, de subjectieve norm en de 
waargenomen controle over gedrag (Ajzen, 1991, p. 188). 
 
De houding ten aanzien van gedrag verwijst naar de mate waarin een persoon een situatie gunstig of 
ongunstig evalueert. In het algemeen geldt hierbij dat hoe gunstiger de houding is ten opzichte van 
bepaald gedrag hoe vaker men de intentie heeft het gedrag uit te voeren (Ajzen, 1991, p. 188). Een 
houding kan in positieve of negatieve zin worden bepaald door de levensloopervaring van een 
persoon. Zo zou bijvoorbeeld iemand die in Utrecht is opgegroeid, de stad positiever kunnen 
beoordelen. 
 
Bij subjectieve norm gaat het om de waargenomen sociale druk die er is om bepaald gedrag uit te 
voeren, zoals de invloed van vrienden en familie. Dit is van invloed op de intentie die iemand heeft 
(Ajzen, 1991, p. 188). In deze thesis kan de aanwezigheid van vrienden, familie en relaties in de stad 
(ook wel sociaal kapitaal genoemd) mogelijk een rol spelen bij de intentie er te gaan wonen. 
Daarnaast kan de levensloopervaring van een persoon van invloed zijn op de subjectieve norm en 
vervolgens op de gedragsintentie. Als iemand bijvoorbeeld uit de omgeving Utrecht komt of daar al 
langer woont, is er meer druk om daar positiever over te zijn. 
 
Bij perceived behaviour control gaat het over de controle die men denkt te hebben over het 
uitvoeren van bepaald gedrag. In welke mate verwacht iemand dat het uiteindelijk gedrag eenvoudig 
of juist moeilijk is waar te maken (Ajzen, 1991, p. 188). Met andere woorden, welke kansen denkt 
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een persoon te hebben om bepaald gedrag te kunnen vertonen. Er geldt hoe groter de perceived 
behaviour control, hoe sterker de intentie om het gedrag uit te voeren (figuur 2.1) (Ajzen, 1991, p. 
188). In deze thesis kan de perceived behaviour control  worden gezien als de verwachting van de 
baan- en woningkansen. Als men een woning en een baan kan krijgen dan heeft men namelijk zelf de 
‘controle’ over de beslissing (gedragsintentie) om in de stad te gaan wonen. Het valt te verwachten 
dat: hoe positiever men is over de baan- of woningkansen (ofwel hoe groter de perceived behaviour 
control), hoe sterker de intentie is om in Utrecht te gaan wonen. 
 
Er is ook een direct verband (figuur 2.1) tussen perceived behaviour control en behaviour. Als een 
persoon verwacht goede controle (perceived behaviour control) te hebben op het waarmaken van 
het beoogde gedrag, dan zal hij/zij meer ‘volhouden’ om dit gedrag ook echt waar te maken (Ajzen, 
1991, p. 184). Omgedraaid zal een persoon minder inspanning leveren wanneer er weinig controle is. 
Een voorbeeld hiervan zijn studenten die weinig kansen zien op het vinden van een woning. Zij 
schrijven zich niet in als woningzoekende omdat ze denken dat het geen zin heeft en zullen moeten 
vertrekken na het aflopen van hun campuscontract. Op de arbeidsmarkt wordt dit het ‘discouraged 
worker effect genoemd’. Mensen stoppen met het zoeken naar een baan omdat ze de kans laag in 
schatten dat ze een baan zullen vinden. 
 
Ajzen schenkt in zijn model van gepland gedrag weinig aandacht aan de actual control (de werkelijk 
beschikbare middelen en mogelijkheden voor een persoon) (Ajzen, 1991, p. 184). Het gaat in het 
model (figuur 2.1) met name om de verwachtingen en niet om de daadwerkelijke situatie (context). 
De perceived behaviour control  kan volgens Ajzen gebruikt worden als vervanger van actual control 
(Ajzen, 1991, p. 184). Echter zou de actual control mogelijk een rol kunnen spelen in deze thesis in de 
vorm van de aanwezigheid van banen en woningen op het moment van afstuderen.  
 
Concluderend kan gezegd worden dat er in deze thesis sprake is van subjectieve factoren: attitude en 
perceived behaviour control  en objectieve factoren: subjective norm. De attitude verwijst naar de 
beoordeling van de stad door de student. De perceived behaviour control  wordt gezien als de 
verwachtingen (baankansen, woningkansen) die studenten hebben van de stad. De subjective norm 
verwijst in deze thesis naar het sociaal kapitaal van een student waarbij ook de levensloopervaring 
een belangrijke rol speelt. Mogelijk verloopt in deze thesis de relatie van de objectieve factoren met 
gedragsintentie  via de subjectieve factoren. Als een student bijvoorbeeld al op een goede plek in de 
stad woont zou hij/zij de kansen op de woningmarkt beter in kunnen schatten (perceived behaviour 
control) en hierdoor eerder willen blijven wonen in de stad. 
 

2.2.3 Invloed van intentie op gedrag 
Naast Ajzen (1991) schreven andere wetenschappers over de invloed van intentie op gedrag.  Ach 
(1935) stelt dat de betrouwbaarheid van de invloed van intentie afhangt van de 'vastberadenheid' 
van de persoon (Golwitzer, 1993, p.143). Met andere woorden: het formuleren van een intentie 
creëert  een vastberadenheid om het gedrag ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. De intentie zal de 
persoon aansporen om het gedrag uit te gaan voeren wanneer de specifieke situatie zich voordoet 
(Golwitzer, 1993, p.143).  Daarbij geldt hoe concreter de intentie geformuleerd wordt hoe groter de 
vastberadenheid. Ook geldt hoe sterker de intentie hoe groter de vastberadenheid het uiteindelijk te 
doen (bijvoorbeeld: "Ik wil dat zeker gaan doen") (Golwitzer, 1993, p.143; Pieters & Verplanken, 
1995, p.540).  In de uiteindelijke specifieke situatie zal de persoon handelen naar zijn intentie. 
(Golwitzer, 1993, p.143). Ander onderzoek beschrijft de rol van intentie met betrekking tot 'goal 
achievement'. Hierbij is gebleken dat mensen die in hoge mate toegewijd zijn aan een bepaald doel 
nauwelijks reageren op barrières of hindernissen. Ze gaan in het geval van obstakels juist meer 
moeite doen om hun doel (intentie) te bereiken (Golwitzer, 1993, p.150).  Alleen personen met een 
zwakke intentie gaven in het onderzoek hun doel op. Het is dus belangrijk te weten hoeveel moeite 
een persoon wil doen voor een bepaald doel (Golwitzer, 1993, p.150).  
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Bij het voorspellen van het uiteindelijke gedrag is het belangrijk dat gedragsintentie op de juiste 
manier wordt gemeten. Om een goede voorspelling te doen moet men bij het stellen van de 
intentievraag uitgaan van dezelfde context als die van het voorspelde gedrag. Dus als men wil weten 
of iemand 'geld gaat doneren aan het Rode Kruis' moet men vragen naar de intentie 'geld te doneren 
aan het Rode Kruis' en niet naar de intentie 'geld te doneren' of de intentie 'het rode kruis te helpen' 
(Ajzen, 1991, p. 185). Het is in deze thesis dus belangrijk dat de intentievraag concreet geformuleerd 
is en dat er uit wordt gegaan van de juiste context. Op deze manier kan de intentie immers het 
scherpst worden gemeten. De context is in dit onderzoek het beperkte woningaanbod in Utrecht, 
met relatief hoge huizenprijzen. De vraag is of studenten ondanks deze barrière toch in Utrecht 
willen gaan wonen. Daarbij is het belangrijk te vragen hoe sterk de intentie van studenten is om in 
Utrecht te gaan wonen. 
 
Zoals uit deze paragraaf (2.2) blijkt is gedrag goed te voorspellen aan de hand van gedragsintentie. Er 
is duidelijk geworden dat verschillende factoren van invloed zijn op de gedragsintentie, welke onder 
te verdelen zijn in objectieve en subjectieve factoren.  De levensloopervaring, het sociaal kapitaal, de 
verwachte kansen en de beoordeling van de stad zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij de 
intentie in de stad te gaan wonen. Wat schrijft de literatuur over de invloed van levensloop, sociaal 
kapitaal en de beoordeling van een stad als bindingsfactoren? Dit is te lezen in de volgende 
paragrafen. 
 

2.3 Bindingsfactoren aan de studiestad 
 
Een aantal factoren blijkt te zorgen voor binding van afgestudeerden met de stad. Zo spreekt 
DaVanzo (1981) van location specific capital. Hierbij gaat het over ‘elke factor die een persoon 
verbind aan een bepaalde plaats’ (DaVanzo, 1981, p.47). Dit kunnen vriendschappen of sociale 
contacten zijn maar ook bijvoorbeeld de kennis van een bepaalde plaats of het bezitten van een 
woning. Dergelijke bezittingen zijn lastig te vervangen of te verplaatsen naar een andere locatie. Wil 
men toch verhuizen dan zal dit kosten met zich meebrengen. De bezittingen zijn namelijk meer 
waard op de huidige locatie dan ze ergens anders zouden zijn. Er geldt dan ook hoe meer location 
specific capital iemand heeft, hoe onwaarschijnlijker het is dat hij of zij zal vertrekken (DaVanzo, 
1981, pp.46-47). 
 
Het begrip location specific capital komt in bepaalde mate overeen met de bindingsfactoren zoals die 
beschreven zijn door Venhorst (2011a), Hansen e.a. (2003) en Hovens (2009). Samenvattend kan 
worden gesteld dat verhuisgedrag bepaald wordt door verschillende factoren. Ten eerste speelt de 
levensloopervaring van een persoon een rol. Het gaat hierbij om verschillende carrières: woon-, 
werk-, huishouden- en studiecarrière (Mulder en Hooimeijer, 1999). Ten tweede is het sociaal 
kapitaal van iemand belangrijk. Zo spreekt Davanzo (1981) van het belang van vriendschappen en 
relaties. In andere onderzoeken (Hovens, 2009; Venhorst, 2011b) wordt tevens over het belang van 
sociale netwerken besproken. Bij sociaal kapitaal gaat het dus om de sociale contacten in de stad. 
Tenslotte blijkt de beoordeling van de stad van relevant voor de binding met een stad (Marlet, 2009; 
Hansen 2003). Het is belangrijk dat een stad aantrekkelijk is wat betreft banenaanbod, 
woningaanbod maar ook wat betreft voorzieningen in de stad (Marlet, 2009; Hansen 2003). 
Daarnaast is een stad aantrekkelijk wanneer deze geschikt is voor het opvoeden van kinderen (Groe, 
2007).  In welke mate de levensloop, het sociaal kapitaal en de stadsbeoordeling van invloed zijn op 
de binding met een stad, zal nu verder worden beschreven. 
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2.3.1 Levensloop 
Regionale achtergrond 
Venhorst (2011a) schrijft over de rol die de regio van herkomst van een persoon heeft voor 
eventuele migratie na het afronden van de studie (Venhorst e.a., 2011a, p.5). Er komt naar voren dat 
de kans dat een afgestudeerde in een plaats gaat werken twee tot drie keer zo groot is wanneer de 
persoon al in de plaats woonachtig was op zestienjarige leeftijd (Venhorst e.a., 2011b, p.5). Als het 
gaat over wonen is dit verband er ook, het is zelfs nog sterker (Venhorst e.a., 2011a, p.12). 
Afgestudeerden gaan vaker in de buurt van de herkomstplaats wonen onder andere omdat ze hier 
sociale contacten hebben opgebouwd. Ook is de groep met een regionale herkomst beter op de 
hoogte van de lokale arbeidsmarkt (Venhorst e.a., 2011a, p.5). Krupka (2009) stelt daarbij dat 
mensen bij voorkeur in gebieden gaan wonen die vergelijkbaar zijn met de plaats waar ze zijn 
opgegroeid.  
Dat de regionale achtergrond een belangrijke rol kan spelen bij het kiezen van een woongemeente 
blijkt ook uit onderzoek in Limburg. Bij dit onderzoek kwam naar voren dat de kans op vestiging in 
Limburg veel groter is wanneer men afkomstig is uit de regio (Hovens, 2009, p.28). Samenvattend 
kan gesteld worden dat kans op binding met de studiestad groter is wanneer men al in de regio 
woonde voorafgaand aan de studie. 
 

Bijbaan of stage  
De literatuur geeft informatie over de invloed van het hebben van een bijbaan of stage op de binding 
aan een stad. Venhorst (2011a) schrijft dat studenten die een betaalde bijbaan hebben niet méér 
geneigd zijn in de stad te blijven (Venhorst, 2011a, p. 20). Er wordt dus geen sterk verband verwacht 
tussen het hebben van een bijbaan in de studentenstad en de gedragsintentie om er te gaan of 
blijven wonen. Hoe zit het met stage lopen? In een artikel van Hansen e.a. (2003) over het 
verhuisgedrag van afgestudeerden in Pittsburgh wordt gesteld dat het lopen van stage de kans 
vergroot te blijven wonen in de plaats waar men studeert (Hansen e.a., 2003, p. 146). Venhorst 
(2011) schrijft dat een stage of afstudeeronderzoek de meest belangrijke verbinding vormt tussen 
kennisinstelling en bedrijfsleven (Venhorst, 2011a, p. 17).   Het aanbieden van geschikte stages is in 
hoge mate van invloed op de binding van een student met een plaats. Het is namelijk vaak mogelijk 
te blijven werken op de stageplaats wanneer men afgestudeerd is. Gemeenten doen er dus goed aan 
voldoende stageplaatsen te creëren in de stad of regio teneinde de studenten vast te houden 
(Venhorst, 2011a, p. 22).   
 

Woonlocatie en woonsituatie 
Mogelijk zijn studenten meer tevreden met de stad wanneer ze in een ‘goede’ wijk in Utrecht wonen. 
Hierbij zou het kunnen dat studenten die in populaire wijken wonen eerder in de stad willen blijven 
dan studenten die in minder populaire buurten wonen. Wat schrijft de literatuur over de invloed van 
de woonlocatie? Marlet (2009) stelt dat nog steeds een aanzienlijk deel van de Nederlanders het 
grootste deel van hun vrije tijd doorbrengt rondom huis. Naast de kenmerken van het huis is ook de 
kwaliteit van de directe woonomgeving belangrijk. Parken spelen mogelijk een rol in de attractiviteit 
van stadswijken. Door het beperkte aandeel van natuur in een stad zou de aanwezigheid van parken 
zelfs een reden vormen om in een wijk te willen wonen. Naast de voorkeur voor de nabijheid van een 
park vinden mensen het belangrijk dat de woonomgeving veilig is en wordt de aanwezigheid van 
kinderopvang gewaardeerd (Marlet, 2009, p.187). Studenten die al in een betere woonomgeving 
(populaire studentenwijken) wonen zouden door de hogere waardering van deze woonomgeving wel 
eens meer binding kunnen hebben met de stad.  
Naast woonlocatie zou de woonsituatie van een student van invloed kunnen zijn op de binding met 
de stad. Marlet (2009) stelt hierbij dat een mooiere en grotere woning vaak een motief is voor een 
verhuizing (Marlet, 2009, p.187).  Wat betreft dit onderzoek zou het aannemelijk zijn dat studenten 
die al een groter huis hebben (huurwoning of koopwoning) meer geneigd zijn om in de stad te blijven 
wonen dan studenten die nog op een kamer zitten. 
 



17 

 

Type studie 
De literatuur geeft aan dat verhuisgedrag van afgestudeerden kan verschillen per studierichting. Een 
oorzaak van dit verschil in mobiliteit kan liggen bij het verschillend banenaanbod  per studierichting 
in een stad (Venhorst, 2011b, p.5 ). Voor een stad  is het belangrijk dat het plaatselijke aanbod van 
studies in zekere mate aansluit op de beschikbare banen in de stad. Daarnaast kan een geschikt 
aanbod van studies studenten ervan weerhouden naar andere plaatsten te gaan voor een studie 
(Venhorst, 2011a, p. 22). Steden blijken overigens in het algemeen succesvol te zijn in het 
binnenhalen van afgestudeerden met een opleiding in de studierichting waar de stad zelf tekort aan 
heeft (Venhorst, 2011a, p. 22). 
 
Deze paragraaf (2.3.1) beschreef de levensloopvariabelen die van invloed kunnen zijn op de binding 
van studenten met de stad. De volgende paragraaf zal ingaan op het sociaal kapitaal. 
 

2.3.2 Sociaal kapitaal 
Vrienden, familie en verenigingslid  
Zoals DaVanzo stelt kunnen mensen sociale banden opbouwen in een plaats in de tijd dat ze er 
wonen. Als vriendschappen ontstaan kan dit uiteindelijk zorgen voor de binding aan een plaats 
(DaVanzo, 1981, p.47). Met andere woorden mensen zullen minder snel uit een plaats vertrekken als 
ze er veel vrienden of kennissen hebben. Ook familie zou zorgen voor binding, zo blijkt uit een 
onderzoek naar verhuismotieven in Sittard. De kans dat men in de regio blijft wonen stijgt als men er 
familie heeft zo stelt Hovens (2009). Onder familie wordt in dit onderzoek verstaan: ouders , broers 
of zussen (Hovens, 2009, p.28). Naast de sociale contacten met vrienden en familie zou het 
lidmaatschap van een studentenvereniging kunnen zorgen voor binding met de stad. Hovens (2009) 
schrijft in zijn onderzoek dat de studenten die actief zijn (geweest) in het verenigingsleven vaker in 
de regio blijven wonen dan studenten die niet actief zijn (geweest) (Hovens, 2009, p.29). Hovens 
concludeert hieruit dat het lidmaatschap van een vereniging de binding met de regio vergroot. 
 

2.3.3 De beoordeling van de stad 
De aantrekkelijke stad 
Ook de beoordeling van de stad kan meewegen in de keuze er te gaan/blijven wonen. Steden in 
Nederland zijn sinds de jaren negentig weer meer in trek als woonlocatie. Voorheen waren veel 
huishoudens gefocust op een veilige, natuurrijke woonomgeving buiten de stad. Mensen en 
bedrijven trokken naar de suburbs en steden liepen leeg. Sindsdien willen huishoudens weer vaker in 
steden wonen (Marlet, 2009, p.13). De vraag is waarom willen mensen in een stad wonen? Met 
andere woorden wat maakt een stad aantrekkelijk? 
Allereerst laten mensen zich bij hun woonkeuze vaak leiden door het aanbod van werk (Marlet, 2009, 
p.14). De plaats waar ze werk vinden wordt uiteindelijk ook de woonplaats. Venhorst (2011a) stelt 
ook dat economische motieven een grote rol spelen bij de verhuiskeuze van afgestudeerden. Steeds 
meer huishoudens laten zich echter niet alleen beïnvloeden door werk maar kijken vaker naar de 
aantrekkelijkheid van de woonomgeving, zo blijkt uit onderzoek in de Verenigde staten (Marlet, 
2009, p.14). Hierbij spelen woonattracties (amenities) een belangrijke rol. Woonattracties zijn: 
“voorzieningen en kenmerken van een stad die bepalen of mensen er graag willen wonen en die 
gebonden zijn aan een stad. Woonattracties maken een stad in theorie om andere redenen dan de 
beschikbaarheid of nabijheid van werk aantrekkelijk om in te wonen” (Marlet, 2009, p.176). 
Woonattracties zijn onder te verdelen in natuurlijke attracties (zoals klimaat, landschap en 
luchtkwaliteit) en stedelijke attracties (zoals cultuuraanbod, restaurants, uitgaansgelegenheden, 
winkels, evenementen, een historische binnenstad). Stedelijke attracties worden ook wel 
geconstrueerde attracties genoemd en kunnen motieven zijn voor mensen om zich in de stad te 
vestigen (Marlet, 2009, p.177).  Hansen (2003) bevestigd het belang van stedelijke attracties. Uit zijn 
artikel blijkt dat stadsfaciliteiten een belangrijke rol spelen bij het vasthouden van afgestudeerden. 
Zo zou Pittsburgh aantrekkelijker kunnen worden als het faciliteiten verbeterd zoals 
uitgaansgelegenheden, culturele activiteiten en sport faciliteiten  (Hansen e.a., 2003, p. 146).  
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Een ander type woonattractie zijn de woningen in een stad . De woningvoorraad van een stad kan 
bepalend zijn voor de attractiviteit van een stad. Marlet (2009) stelt dat een mooiere woning een 
goede reden kan zijn om voor een plaats te kiezen (Marlet, 2009, p.180). 
 

De kindvriendelijke stad 
Naast werk en stedelijke attracties kan de kindvriendelijkheid een rol spelen bij de attractiviteit van 
een stad. Mogelijk denken studenten al aan kinderen bij de keuze voor een woonlocatie. De vraag is 
wat een stad nu geschikt maakt voor het opvoeden van kinderen? Veel mensen zijn er van overtuigd 
dat een kind het beste kan opgroeien in een rustig gebied met veel speelruimte. De stad wordt vaak 
gezien als een minder veilige plek met weinig ruimte en een lagere onderwijskwaliteit (Hinshaw, 
2007, p.14) . Daartegenover staat een groep die wel ambieert in de stad te wonen. De stad wordt 
onder andere aantrekkelijk gevonden omdat  er veel voorzieningen dichtbij huis zijn zoals winkels, 
parken en dagopvang (Groe, 2007, p.8).  
Dat families niet in de stad willen wonen is vaak het gevolg van een gebrek aan kindvriendelijke 
faciliteiten. Een onderzoek in de Verenigde Staten wees echter uit dat veel families met kinderen wel 
geïnteresseerd zijn om in de stad te wonen (Groe, 2007, p.9). Het is hierbij belangrijk dat zij een 
geschikte woning vinden voor een goede prijs. In het artikel van Groe (2007) wordt een voorbeeld 
gegeven van een wijk in de stad Portland waar nagenoeg geen aanbod was van gezinswoningen maar   
vooral van studio’s en éénpersoons-woningen. Op deze manier wordt een stad onaantrekkelijk voor 
gezinnen met kinderen (Groe, 2007, p.10). 
Het is een serieuze uitdaging om steden kindvriendelijk te maken. De tijden dat kinderen vrij op 
straat speelden zijn voorbij. Vandaag de dag spelen kinderen vooral in speeltuinen wanneer zij buiten 
spelen. Het aanleggen van goede speeltuinen is dus belangrijk voor een stad (Groe, 2007, p.11). 
Naast speeltuinen is het volgens planners belangrijk dat er veilige en leuke plaatsen worden 
gecreëerd in het hart van de stad. Kinderen moeten hier veilig kunnen spelen zonder toezicht van 
hun ouders (Groe, 2007, p.13). Groe spreekt over het belang van  het concept mixed life. Dit wijst op 
ruimtes waar kinderen van verschillende leeftijden spelen en de ruimte delen met andere mensen 
inclusief ouderen. Een  voorbeeld hiervan zijn de ‘woonerven’ in Nederland (Groe, 2007, p.13). Voor 
family friendly cities is het daarnaast belangrijk dat er goede kinderopvang aanwezig is. Het is hierbij 
belangrijk dat de kinderopvang betaalbaar is, van goede kwaliteit is en op de juiste locaties gevestigd 
is zodat ouders er niet ver voor hoeven te reizen (Warner e.a., 2007, pp.16-19). Tenslotte speelt de 
beschikbaarheid en de kwaliteit van scholen een belangrijke rol in de keuze van ouders om in de stad 
te blijven wonen (Groe, 2007, p.12).  
 
Concluderend kan gezegd worden dat planners er goed aan doen te zorgen voor goede 
gezinshuisvesting, kinderspeelruimte, kinderopvang en onderwijs. Op deze manier wordt de stad een 
goede plek voor jonge kinderen. Wil men de gezinnen echter langer behouden in de stad, dan zal er 
ook nagedacht moeten worden over de speelruimte voor verschillende leeftijdsgroepen (Groe, 2007, 
p.13). Deze paragraaf laat zien dat ook de verwachtingen van een stad op het gebied van 
kindvriendelijkheid een rol spelen. Deze verwachting kan in dit onderzoek ook gezien worden als 
onderdeel van de perceived behaviour control (paragraaf 2.2.2). Als studenten kinderen willen in de 
toekomst zullen ze waarschijnlijk nu al kijken naar de mogelijkheden (kansen) in een stad om hun 
kinderen op te voeden. 
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2.4 Conclusie theorie en conceptueel model 
 
Onder hoogopgeleiden is sprake van een relatief hoge mobiliteit. Er zijn echter verschillende factoren 
die kunnen zorgen voor binding van deze groep aan de studiestad. Onder binding wordt verstaan: 
het gaan of blijven wonen in de studiestad. Factoren die van invloed zijn op binding met de stad zijn 
de levensloop, het sociaal kapitaal (social norm) en de beoordeling van de stad (attitude). Ook de 
verwachte kansen (perceived behaviour control) in de stad zijn mogelijk van invloed op de intentie er 
te gaan/blijven wonen na afstuderen.  
 

Wat betreft de levensloop is de belangrijkste verwachting is dat studenten die in Utrecht hebben 
gewoond voordat zij er gingen studeren (regionale achtergrond), meer binding zullen hebben met de 
stad. Daarnaast wordt verwacht dat studenten die stage lopen of hebben gelopen in een stad meer 
binding hebben met een stad.  
Als het gaat over sociaal kapitaal (sociale contacten) dan zijn er een aantal verwachtingen uit de 
theorie te destilleren. Vriendschappen, familie en het lidmaatschap van een studentenvereniging 
kunnen er mogelijk voor zorgen dat studenten in de studiestad gaan/blijven wonen.   
Uit de literatuur blijkt ook dat stadsbeoordeling van invloed is op binding. Hierbij wordt beoordeling 
van de stadsvoorzieningen als een belangrijke factor gezien. Naast de beoordeling van de stad zijn de 
verwachte kansen mogelijk belangrijk. Het gaat hierbij om de verwachting van de baan- en 
woningkansen maar ook om de inschatting van de stad als kindvriendelijke stad. 
Wat betreft de invloed van het gebruik van voorzieningen in de stad op binding is geen literatuur 
gevonden. Het is echter aannemelijk dat stadsgebruik van invloed is op de binding met de stad. Het 
gebruiken van de stad zou ervoor kunnen zorgen dat men een diepere band krijgt met de stad.  
 
Concluderend kan gezegd worden dat er objectieve factoren (levensloop, sociaal kapitaal, 
stadsgebruik) en subjectieve factoren (beoordeling van de stad en verwachte kansen) zijn die 
mogelijk van invloed zijn op de intentie in de studiestad te gaan wonen na het afstuderen. De relatie 
van de objectieve factoren met gedragsintentie  loopt mogelijk via de subjectieve factoren. 
De woonkeuze van de student om na de studie in Utrecht te gaan/blijven wonen zal in dit onderzoek 
gemeten worden aan de hand van het begrip ‘gedragsintentie’. Dit blijkt de beste voorspeller voor 
uiteindelijk gedrag. Er zal gevraagd worden of de student de ‘intentie’ heeft om na de studie in 
Utrecht te gaan/blijven wonen. Uiteindelijk heeft het literatuuronderzoek geleid tot het volgende 
conceptueel model (figuur 2.2.): 
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Figuur 2.2: Conceptueel model 
 
 

 
 

 
In dit onderzoek zal gekeken worden naar de invloed van de objectieve factoren (levensloop, sociaal 
kapitaal, stadsgebruik) en de subjectieve factoren (beoordeling stad) op de gedragsintentie van de 
student om te gaan/blijven wonen in Utrecht (figuur 2.2). De objectieve factoren schetsen een 
‘objectief’ beeld van het leven van een student. Bij de subjectieve factoren gaat het erom hoe de 
student de stad beoordeeld op het gebied van woning, werk, kindvriendelijkheid en voorzieningen.  
Ten eerste zal onderzocht worden welke objectieve factoren van invloed zijn op gedragsintentie om 
na de studie in Utrecht te gaan wonen. Zijn studenten die stage lopen bijvoorbeeld meer geneigd om 
in Utrecht te gaan/blijven wonen? En doet het er toe of studenten familie hebben in Utrecht? Zijn 
andere factoren zoals het stadsgebruik van invloed op de intentie in de stad te gaan/blijven?  
Ten tweede zal worden getoetst of de subjectieve factoren (met daarin de perceived behaviour 
control) van invloed zijn op de gedragsintentie. Is de inschatting van de baan- en woningkansen in 
Utrecht daadwerkelijk zo belangrijk bij de keuze om je er te vestigen na de studie? En hoe zwaar 
weegt de beoordeling van de Utrechtse voorzieningen door studenten? 
 
Verder valt na het bestuderen van het model van Ajzen (1991) (paragraaf 2.2.2) te verwachten dat de 
relatie van de objectieve factoren met gedragsintentie deels via de subjectieve factoren (perceived 
behaviour control) loopt (figuur 2.2). Met andere woorden verloopt de relatie nu wel of niet via de 
beoordeling van de stad? Een voorbeeld is dat studenten die al op een goede locatie wonen in de 
stad de woningkansen vaker positief beoordelen en hierdoor vaker in de stad willen blijven wonen. 
 
Dit onderzoek zal uitgewerkt worden aan de hand van het bovenstaande conceptueel model. Een 
verdere operationalisatie van het conceptueel model wordt weergeven in het volgende hoofdstuk, 
de Methodologie. 
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3 Methodologie 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de methode van gegevensverzameling en verwerking. De eerste paragraaf 
zal ingaan op de onderzoeksmethoden (paragraaf 3.1), waarbij wordt beschreven hoe het onderzoek 
in elkaar zit en hoe de enquête is gehouden . De tweede paragraaf (3.2) zal een verdere toelichting 
geven op de multivariate analyse (regressiemodellen). De operationalisering (paragraaf 3.3) laat 
vervolgens zien hoe de theoretische begrippen concreet zijn uitgewerkt voor dit onderzoek.  
 

3.1 Onderzoeksmethoden 
 
3.1.1 Methode 
Uit het theoretisch kader kwam naar voren dat een aantal variabelen van invloed zijn op binding aan 
een studiestad. Om te onderzoeken welke variabelen van invloed zijn op de binding van de Utrechtse 
student aan de stad is kwantitatief onderzoek gedaan  in vorm van een enquête (bijlage 1). Hierin zijn 
vragen gesteld over levensloop, sociaal kapitaal, stadsgebruik en stadsbeoordeling van de Utrechtse 
student. Om het relatieve gewicht van de verschillende bindingsfactoren te bepalen was het 
noodzakelijk een multivariate analyse uit te voeren. De multivariate analyse laat tevens zien of de 
relaties tussen de objectieve factoren en gedragsintentie nu direct zijn of dat ze verlopen via de 
subjectieve factoren (beoordeling van de stad). Ten slotte zal uit de multivariate analyse blijken via 
welke aspecten van de beoordeling van de stad de relatie verloopt (mocht er een relatie zijn). Een 
specifiekere uitwerking van de multivariate analyse is te lezen in paragraaf 3.2. Naast de multivariate 
analyse is er op basis van de enquête gegevens een hoofdstuk geschreven dat ingaat op de 
levensloop, het sociaal kapitaal, de beoordeling en het gebruik van de stad door de Utrechtse 
student.  
De afhankelijke variabele in dit onderzoek is de ‘gedragsintentie om na de studie in Utrecht te 
wonen’. Er is gevraagd naar de gedragsintentie omdat vanuit de theorie bleek dat dit een sterke 
voorspeller is voor uiteindelijk gedrag (woonlocatiekeuze in dit geval). Later in dit hoofdstuk zal  een 
verdere toelichting worden gegeven op de operationalisering van gedragsintentie in dit onderzoek 
(paragraaf 3.2). 
 

3.1.2 Onderzoekseenheden  
De onderzoekseenheden in dit onderzoek zijn studenten aan de universiteit of hogeschool van 
Utrecht. Als er in het rapport gesproken wordt van ‘de student’, dan wordt dus bedoeld: de 
Utrechtse student aan de universiteit of hogeschool. Er is gekozen om alleen universiteit en HBO 
studenten aan te schrijven en geen MBO studenten omdat het in dit onderzoek gaat om  
hoogopgeleide studenten. 
 

3.1.3 Enquête en respons 

De studenten die aangeschreven werden voor de enquête, zijn studenten die eerder deelnamen aan 
de Studentenwoonmonitor 2011 en aangaven interesse te hebben in vervolgonderzoek. Via de 
gemeente Utrecht is deze groep benaderd. Het betreft hier HBO- en universiteitstudenten. Tevens 
zijn studenten via de Universiteitsmail (solismail) benaderd. Onder deelnemers aan de enquête zijn 
cadeaubonnen verloot om de respons te verhogen. 
De enquête (bijlage 1) bestaat uit 36 vragen waarvan het merendeel gesloten vragen zijn. De 
enquête is online uitgevoerd. Er zijn totaal 2100 studenten aangeschreven per mail. In de uitnodiging 
(bijlage 2) stond een directe link naar de enquête, waarbij men ook weer verder kon gaan met de 
enquête mocht deze tussentijds zijn afgebroken. De enquête is geprogrammeerd en verstuurd door I 
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& O Research. Het versturen vond plaats op dinsdag 29 mei 2012. Er was gelegenheid de enquête  
tot dinsdag 5 juni in te vullen. Op 5 juni  is een rappel (bijlage 2) uitgestuurd. Hierbij was het nog 
mogelijk de enquête in  te vullen tot maandag 11 juni. Van de studenten die naar aanleiding van de 
Studentenwoonmonitor zijn aangeschreven is de respons 31 % (540 ingevulde enquêtes). Van de 
studenten die via de Universiteitsmail zijn aangeschreven is de respons 7% (28 ingevulde enquêtes). 
De totale respons bedraagt 568. De enquête is door 13 respondenten niet volledig ingevuld of 
afgebroken door onbekende reden. 

 

3.1.4 Algemene kenmerken respondenten 
 
Tabel 3.1: Algemene kenmerken respondenten 

Variabelen Klasse Aantal 

Totaal aantal respondenten - 568 

Geslacht Man 152 (27%) 

 Vrouw 405 (73%) 

 Missing 11 

Opleidingsniveau HBO 90 

 Universiteit 478 

Woonachtig in Utrecht Ja 480 

 Nee 88 

 

3.1.5 Weging 
De verdeling van studenten in de steekproef (enquête) kwam niet in hoge mate overeen met de 
populatie (alle HBO- en universiteitsstudenten die in Utrecht studeren) (tabel 3.2). Er was sprake van 
ondervertegenwoordiging van HBO studenten en van studenten die buiten Utrecht wonen. Om 
betere uitspraken te kunnen doen over de hele populatie is een weging toegepast doormiddel van 
ophoogfracties (tabel 3.2).  Er is ook een oververtegenwoordiging van vrouwen in de steekproef. Er 
is echter besloten om het bij de ophoogfracties van opleidingsniveau en woonplaats te houden. Er 
blijkt namelijk geen significant verschil te zijn  tussen mannen en vrouwen wat betreft de intentie in 
Utrecht te gaan/ blijven wonen. 
 
Tabel 3.2: Ophoogfracties steekproef naar aanleiding populatie gegevens Utrechtse studenten. 

Absolute aantallen   2011 
 
Woonplaats Utrecht 
(CBS Statline) 

 
 
Elders 

 
 
Totaal 
(SWM2011, HU 2011, 
AD 2009) 
 

HBO* 13.400 9.935 23.335 
Universiteit 19.700 8.700 28.400 
Totaal 33.100 18.635 51.735 
    

Enquête    
 Woonplaats Utrecht Elders Totaal 
HBO 75 15 90 
Universiteit 405 73 478 
Totaal 480 88 568 

 

Ophoogfracties 
 
HBO                          
Universiteit 

 
Woonplaats Utrecht 
178.66 
48,64 

 
Elders 
662,33 
119,18 
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*Bij HBO studenten gaat het om voltijd HBO studenten die een bachelor volgen in Utrecht (De deeltijd 
studenten en de studenten van Hogeschool Amersfoort die ook onder de Hogeschool Utrecht valt zijn dus van 
het totaal afgehaald zodat het totaal aantal HBO studenten op 23.335 komt). 
 

3.1.6 Representativiteit 
Door de weging is het rapport meer representatief voor de Utrechtse student. Er kan echter 
opgemerkt worden dat uitspraken in dit rapport niet volledig representatief zijn wat betreft geslacht 
door de  oververtegenwoordiging van vrouwen. Tevens moet in acht genomen worden dat het in dit 
onderzoek gaat om studenten die eerder bij de Woonmonitor aangaven geïnteresseerd te zijn in 
vervolgonderzoek. Het betreft hier studenten die naar verwachting mogelijk meer betrokken zijn bij 
de stad Utrecht dan de gemiddelde student. 
 
3.2 De multivariate analyse 

 

3.2.1 De afhankelijke variabele en de beschreven onderzoeksgroep 
Zoals in de eerste paragraaf werd beschreven is in dit onderzoek een multivariate analyse gedaan. De 
multivariate analyse is uitgevoerd met Spss Statistics 20. Er is een multinominale logistische regressie 
gedaan. De afhankelijke variabele is de ‘gedragsintentie om na de studie in Utrecht te wonen’. Vanuit 
de theorie bleek dat voor het goed meten van intentie een aantal zaken van belang zijn. Ten eerste 
wordt de intentie het scherpst gemeten als de intentievraag concreet geformuleerd is en er uit wordt 
gegaan van de juiste context (in dit geval het beperkte woningaanbod in Utrecht en de relatief hoge 
huizenprijzen). Ten tweede is het belangrijk de sterkte van de intentie te meten.  
 
Om te kijken welke intentievraag nu het scherpst de intentie meet (sterkst discrimineert) zijn 3 
verschillende vragen (2 met context en 1 zonder context) opgesteld. Voor het meten van de sterkte 
van de intentie zijn verschillende antwoord categorieën opgesteld (helemaal mee eens, mee eens, 
neutraal, oneens, helemaal mee oneens). De intentievragen zijn: 
1. Ik ben van plan in de stad Utrecht te gaan/blijven wonen als ik ben afgestudeerd. 
2. Ik prefereer de stad Utrecht boven andere plaatsen om te gaan/blijven wonen na het 
afstuderen, zelfs als ik hiervoor wat langer naar een geschikte woning moet zoeken. 
3. Ik prefereer de stad Utrecht boven andere plaatsen om te gaan/blijven wonen na het afstuderen, 
ook al zijn de gemiddelde woonlasten relatief hoog in Utrecht. 
 
Na het testen van Cronbachs Alpha in Spss was te zien dat de drie stellingen in sterke mate hetzelfde 
meten. Cronbach’s Alpha is namelijk 0,874 (bijlage 3). Omdat stelling 2 het laagste percentage 
‘neutraal’ heeft discrimineert deze het beste (bijlage 3), ofwel meet deze de gedragsintentie het 
scherpst. We krijgen op deze manier de groep te zien die ‘echt’ in Utrecht wil wonen ondanks de 
lastige woningmarkt. Deze vraag is dan ook gekozen om de afhankelijke variabele ‘gedragsintentie 
wonen in Utrecht na de studie’ te meten. Om betere uitspraken te kunnen doen zijn de 
antwoordcategorieën samengevoegd tot  de drie categorieën: eens, neutraal (incl. weet niet/geen 
mening), oneens. 
De interesse in dit onderzoek gaat uit naar de groep die positief is over de stad (die er wil 
gaan/blijven wonen na de studie=eens). Wat maakt hun positief? Er is een multinominale logistische 
regressie uitgevoerd omdat we op deze manier een goed beeld krijgen van positief (wel in Utrecht 
willen wonen) ten opzichte van neutraal en negatief (niet in Utrecht willen wonen). In de hoofdtekst 
zullen alleen de uitkomsten (parameters) worden besproken van de groep die wel in Utrecht wil gaan 
wonen (=eens). De neutrale groep wordt niet behandeld omdat hier weinig relevante uitkomsten uit 
voort komen. De complete uitvoer van het belangrijkste regressiemodel is te vinden in bijlage 8.  
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3.2.2 Schematische weergave regressiemodellen 
Om te laten zien welke verbanden er zijn getoetst aan de hand van verschillende regressiemodellen 
is hieronder een schematisch overzicht weergeven (figuur 3.1).  
 
Figuur 3.1: Schematisch overzicht regressiemodellen 
 

 
 
 
Om te kijken welke factoren van invloed zijn op de gedragsintentie en of deze relaties direct of 
indirect verlopen zijn drie modellen getoetst. Model 1 toetst welke objectieve factoren van invloed 
zijn op de gedragsintentie om in Utrecht te gaan/blijven wonen. In model 2 wordt getoetst of deze 
factoren een directe invloed hebben op de gedragsintentie of dat deze relatie loopt via de 
beoordeling van de stad. Model 2 geeft tevens weer welke subjectieve factoren van invloed zijn op 
de gedragsintentie. Tenslotte wordt in model 3 gekeken via welke aspecten van de beoordeling van 
de stad de relatie loopt (tevredenheid stadsvoorzieningen, baankansen, woningkansen of 
kinderstad). 
Voor het samenstellen van model 1,2 en 3 was het nodig om vooraf enkele regressie modellen te 
draaien. Hoe model 1,2 en 3 tot stand zijn gekomen en hoe de modellen nu precies in elkaar zitten 
wordt uitgelegd in de onderstaande paragraaf (3.2.3). 
 

3.2.3   Voorbereiding en samenstelling regressiemodellen 
Model 1: Welke objectieve variabelen zijn van invloed op gedragsintentie? (figuur 3.2) 
Voor het draaien van model 1 (objectieve factoren gedragsintentie) was het ten eerste nodig uit te 
zoeken welke variabelen binnen levensloop, sociaal kapitaal en stadsgebruik een significante invloed 
hebben op gedragsintentie. Hiervoor zijn 3 aparte multinominale regressiemodellen gedraaid (bijlage 
4). Een deel van de variabelen blijkt  van significante invloed op de gedragsintentie in Utrecht te 
gaan/blijven wonen (bijlage 4). Met deze significante variabelen is opnieuw een multinominale 
logistische regressie uitgevoerd wat resulteert in Model 1 (figuur 3.2). Door op deze manier de 
significante variabelen in één model samen te voegen is  het beste te zien welke objectieve factoren 
van invloed zijn op de gedragsintentie.  
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Model 2: Verloopt de relatie via de beoordeling van de stad, en welke subjectieve factoren 
zijn van invloed op de gedragsintentie? (figuur 3.2) 
In model 1 blijken een aantal objectieve variabelen van significante  invloed op gedragsintentie. Met 
deze significante objectieve variabelen is opnieuw een regressiemodel gedraaid (model 2a). Dit is 
gedaan om het model geschikt te maken voor de vergelijking (2b). In model 2b zijn namelijk de 
subjectieve variabelen (tevredenheid stadsvoorzieningen, baankansen, woningkansen, kinderstad) 
toegevoegd aan de objectieve variabelen. Als de parameters van de objectieve factoren veranderen 
(kleiner worden) op het moment van het toevoegen van de subjectieve factoren dan verloopt de 
relatie via de beoordeling van de stad (subjectieve factoren). Tevens valt uit model 2b af te lezen 
welke subjectieve variabelen van invloed zijn op gedragsintentie.  

 
Model 3: Via welke aspecten van de beoordeling van de stad verlopen deze relaties? (fig 3.2) 
Uit model 2b blijkt dat de relatie van enkele objectieve variabelen met gedragsintentie via de 
beoordeling van de stad (subjectieve factoren) verloopt. In model 3 testen we via welk(e) aspect(en) 
van de beoordeling van de stad deze relatie loopt. Hiervoor zijn 3 regressiemodellen gedraaid (figuur 
3.2). Later in het rapport (hoofdstuk 5) zal blijken waarom er niet is getoetst of de relatie verloopt via 
de beoordeling van de woningkansen. 
 
Figuur 3.2: De samenstelling van de regressiemodellen 
 

Model 1 (Objectieve factoren  Gedragsintentie) 
Onafhankelijke                                  Afhankelijke 
Levensloop (de significante uit)                                                   Gedragsintentie 
Sociaal Kapitaal (de significante uit) 
Stadsgebruik (de significante uit) 
 
Model 2 (Objectieve +Subjectieve factoren  Gedragsintentie) 
2a 
Onafhankelijke                                                                            Afhankelijke 
Significante objectieve variabelen uit model 1                         Gedragsintentie 

 
2b 
Onafhankelijke                                                                                Afhankelijke 

  Significante objectieve variabelen uit model 1                         Gedragsintentie 
Tevredenheid stadsvoorzieningen 
Verwachting Baankansen 
Verwachting Woningkansen 
Verwachting Utrecht goede stad kinderen 
 
Model 3 (Objectieve factoren  Subjectieve factoren) 
3a 
Onafhankelijke                              Afhankelijke 
Significante objectieve variabelen uit model 1                         Tevredenheid stadsvoorzieningen 
 
3b 
Onafhankelijke                              Afhankelijke 
Significante objectieve variabelen uit model 1                         Verwachting baankansen       
 
3c 
Onafhankelijke                              Afhankelijke 
Significante objectieve variabelen uit model 1                         Verwachting goede stad kinderen 
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3.3 Operationalisering 
 

Het conceptueel model (figuur 2.2) geeft de variabelen weer die belangrijk zijn voor het onderzoek. 
In deze paragraaf zijn de variabelen uitgewerkt zodat duidelijk is wat ze precies inhouden. Tevens zijn 
er voor dit onderzoek hypothesen opgesteld die te vinden zijn in bijlage 5. 
 
Levensloop 

 Regionale achtergrond: Woonplaats voordat men in Utrecht studeerde 
 Opleidingsniveau: HBO of Universiteit 
 Woonduur: Aantal jaar in Utrecht stad woonachtig vanaf twaalfde jaar 
 Bijbaan: Betaalde bijbaan of werk in Utrecht stad 
 Stage: Stage lopen of hebben gelopen in Utrecht stad 
 Woonlocatie: Huidig woongebied in Utrecht  
 Woonsituatie: Huidige woonsituatie: ouders/op kamers/ woningcorporatie/huur- of 

koopwoning 
 

Sociaal kapitaal 
 Lid van vereniging: Lid van studentenvereniging (gezelligheid of sport) in Utrecht  
 Vrienden in de stad: Aantal uur per week dat men gemiddeld doorbrengt met vrienden, 

kennissen of huisgenoten in Utrecht stad 
 Familie in de stad: Familie (ouders-broers-zussen-ooms-tantes-neven-nichten) woonachtig in 

Utrecht stad 
 Liefdesrelatie: Momenteel een liefdesrelatie of vaste partner in Utrecht stad 

 
Beoordeling stad 
Stadsvoorzieningen  

 Kameraanbod 
 Cultuurvoorzieningen (theater, muziekzaal, musea, bioscoop) 
 Uitgaansgelegenheden (cafés, clubs) 
 Restaurants/eetgelegenheden 
 Sportvoorzieningen 
 Zorgvoorzieningen (huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut, psycholoog) 
 Winkelaanbod (niet voor boodschappen) 
 Bereikbaarheid Utrecht 
 Veiligheid (geen verkeersveiligheid) 
 Natuur en landschap 
 Sfeer stadscentrum 

 
 Verwachting baankansen: De mate waarin men Utrecht een goede woonplek vindt voor het 

vinden van een baan (in de stad zelf of met een aanvaardbare reistijd buiten de stad) 
 Verwachting woningkansen: De mate waarin men denkt  dat er goede kansen zijn op het 

vinden van een geschikte woning op het moment van afstuderen 
 Utrecht goede stad kinderen: De mate waarin men vindt men dat Utrecht een goede stad is 

om kinderen te krijgen en op te laten groeien 
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Stadsgebruik 
 Uitgaansgelegenheden (cafés, clubs) 
 Restaurants/uitgaansgelegenheden 
 Sportvoorzieningen (om zelf te sporten) 
 Sportwedstrijden (om sport te kijken) 
 Cultuurpodia (theater, muziekzaal, musea, bios) 
 Winkels (niet voor boodschappen) 
 Evenementen/festivals 

 

3.4 Tussenconclusie 
 

Het conceptueel model is nu operationeel ingevuld en het is duidelijk op welke manier de verbanden 
getoetst zullen worden. Voordat we overgaan naar de resultaten van de regressieanalyse (hoofdstuk 
5) schetst het volgende hoofdstuk eerst een beeld van het leven van de Utrechtse student. 
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4             De Utrechtse student en de stad 

 

4.1 Inleiding 
 

In hoofdstuk 2 zijn een aantal factoren genoemd die van invloed kunnen zijn op de binding met de 
stad: levensloop, sociaal kapitaal, stadsgebruik en beoordeling. De vraag is hoe de Utrechtse student 
scoort op deze verschillende onderdelen. Hoe ziet het leven eruit van Utrechtse studenten? Hoeveel 
sociale contacten hebben ze? En hoe gebruiken en beoordelen ze de domstad? Doet Utrecht het 
goed als stad en leidt dit tot tevredenheid onder de studenten of wordt de stad weinig gewaardeerd 
en vertrekken studenten het liefst weer na de studie? Het antwoord op deze vragen zal blijken uit dit 
hoofdstuk waarin de levensloop, het sociaal kapitaal, stadsgebruik en de stadsbeoordeling wordt 
beschreven. De laatste paragraaf gaat in op de toekomstplannen van de student na de studie. 
De data in dit hoofdstuk zijn gewogen op basis van de weegfactoren uit hoofdstuk 3. Onder de 
tabellen staat het ongewogen aantal respondenten weergeven (N) met daarbij de significanties. Als 
het in dit hoofdstuk gaat over ‘de student’ wordt hiermee de Utrechtse student aan de hogeschool of 
universiteit bedoeld die al dan niet in Utrecht woont. 

 
4.2 Levensloop 

 
4.2.1 Regionale achtergrond 
In de enquête is aan studenten gevraagd waar zij woonachtig waren voordat zij in Utrecht gingen 
studeren. Een klein deel (9%) woonde al in Utrecht stad en tevens woonde een deel van de 
studenten al in de randgemeenten van Utrecht (9%) en in de provincie (7%) (tabel 4.1). Een kwart 
van de studenten die in Utrecht studeren heeft dus een regionale achtergrond. Als gekeken wordt 
naar het verschil tussen HBO- en universiteitsstudenten dan is te zien dat Hbo-studenten vaker 
afkomstig zijn uit de regio (30%) dan universiteitsstudenten (20%) (tabel 4.1). De samenhang tussen 
‘woonplaats voor de studie’ en opleidingsniveau is echter niet sterk (Pearson C. = 0,13). 
Vanuit het theoretisch kader valt te verwachten dat de groep studenten met een regionale 
achtergrond een sterkere binding heeft met Utrecht. Of dit zo is zal blijken uit de regressieanalyse 
(hoofdstuk 5). 

 
Tabel 4.1: Woonplaats HBO en Universiteitstudenten voordat ze in Utrecht gingen studeren 

 HBO Universiteit        Totaal 

Utrecht stad 11.3 % 6.7% 8,7% 
Zeist, Maarsen, Ijsselstein, Vianen, Nieuwegein, de Bilt, 
Stichtse Vecht, Bunnik of Houten 

11.8% 5.9% 8,5% 

Andere gemeente in provincie Utrecht 6.7% 7.8% 7,3% 
Ergens anders in Nederland 70.3% 76.7% 73,8% 
Buitenland   0.0% 3.0% 1,6% 
 
Totaal 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

N=568  Chi-kwadraat Sign.= 0,04   Pearsons C.= 0,13 
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Een groot deel van de Utrechtse studenten komt dus vanuit de eigen provincie (25%). Maar welke 
provincies leveren daarna  de meeste studenten? Gelderland blijkt nummer 2 met 17% (figuur 4.1). 
De derde plaats wordt ingenomen door Zuid Holland (16%), gevolgd door Noord-Brabant (12%). 
Opvallend is dat slechts een beperkt aantal studenten (9%) uit Noord-Holland komt. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat Amsterdam veel mensen uit Noord-Holland naar zich toe trekt. Overijssel 
(6%), Limburg (5%) en Friesland (4%) scoren nog relatief hoog terwijl ze op een aanzienlijke afstand 
van Utrecht liggen. Opmerkelijk is dat er nauwelijks studenten (1%) uit Flevoland komen, terwijl de 
geografische afstand tot Utrecht klein is. Mogelijk kiezen mensen uit Flevoland er liever voor te gaan 
studeren in Amsterdam of andere steden. Daarbij wonen er relatief weinig mensen in Flevoland 
vergeleken met andere provincies. Logischerwijs is slechts een beperkt deel van de studenten 
afkomstig uit de noordelijke provincies Groningen (2%) en Drenthe (1%). Voor deze groep is de 
geografische afstand groot en zij zullen eerder in bijvoorbeeld Groningen of Enschede gaan studeren. 
Ook in deze provincies is de omvang van de bevolking kleiner. 
 
Figuur 4.1: Herkomst van Utrechtse studenten naar provincie 

N=568 
 

4.2.2 Bijbaan en stage in de stad 

Studenten blijken naast de studie vaak een bijbaan te hebben. Iets meer dan de helft (52%) heeft een 
betaalde bijbaan of werk in de stad (figuur 4.2). Er is hierbij geen significant verschil tussen Hbo-
studenten en Universiteitsstudenten. Gemiddeld werkt een student 33 uur per maand naast de 
studie. De gegevens uit de enquête suggereren dat HBO studenten gemiddeld per maand meer 
werken (37 uur) dan universiteitsstudenten (27 uur). Mogelijk worden HBO studenten minder 
ondersteund door hun ouders en werken ze hierdoor meer. Het verschil is echter niet significant (sig. 
0,28) en er kan dus niet gesteld worden dat dit voor de hele populatie (studenten) zo is. Er is 
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overigens gevraagd naar hoeveel uren men per maand werkt en niet per week omdat studenten vaak 
onregelmatig werken. 
 
 Figuur 4.2: Betaalde bijbaan en stage in de stad                     

 
 Bijbaan:  N=568            Chi-kwadraat Sign.= 0,43                 Cramers V.= 0,03 
 Stage:      N=568            Chi-kwadraat Sign.= 0,009              Cramers V = 0,11  
 
Naast de vraag of studenten werken in de stad is er gevraagd of men stage loopt of heeft gelopen in 
Utrecht. Stage is een mogelijke bindingsfactor, zo blijkt uit hoofdstuk 2. Van de studenten loopt 34% 
stage, of heeft stage gelopen in Utrecht (figuur 4.2). HBO studenten lopen significant vaker stage 
(41%) dan universiteitstudenten (29%). De verklaring hiervoor is dat veel universitaire studies geen 
verplichte stages hebben in tegenstelling tot HBO studies. 
 

4.2.3 Woonsituatie 
Het is een bekend fenomeen dat studenten op kamers gaan als ze gaan studeren. Toch zijn er ook 
studenten die een woning huren of kopen. De vraag is hoe het in Utrecht gesteld is met de 
woonsituatie van studenten? Het merendeel van de studenten blijkt een kamer te huren van een 
woningcorporatie (38%)  of particuliere huisbaas (38%) (figuur 4.3). 16% van de studenten heeft een 
huurwoning die gehuurd wordt van een particulier of woningcorporatie. Een klein deel (5%) heeft 
een koopwoning waarbij het waarschijnlijk gaat om studenten waarvan de ouders het huis in Utrecht 
hebben gekocht. Of de woonsituatie uiteindelijk van invloed is op de intentie om in Utrecht te blijven 
wonen zal duidelijk worden in hoofdstuk 5. 
 
Figuur 4.3: Huidige woonsituatie  

 N=480 
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4.2.4 Woonlocatie studenten 
De meeste studenten wonen dus op kamers, maar waar in de stad wonen de studenten? Het 
grootste deel van de studenten woont in het gebied Rijnsweerd/Uithof (13,7%) (tabel 4.2). Dit valt te 
verklaren door de grootschalige studentenhuisvesting die er is aangelegd in de loop der tijd. Tevens 
wonen veel studenten in Vogelenbuurt/Tuinwijk/Wittevrouwen (10,8%). Ook Lombok/Majellapark 
blijkt erg populair als woonlocatie voor studenten. Over het algemeen is te zien dat de meeste 
studenten in het oosten van Utrecht wonen  (figuur 4.4). Dit is waarschijnlijk de meest ideale plaats 
in de stad voor studenten omdat het zowel dichtbij de Uithof is als bij de binnenstad.  
Gebieden waar verder veel studenten wonen zijn de Binnenstad, Ondiep/Pijlsweerd,  Zuilen, en 
Transwijk/Kanaleneiland (figuur 4.4). Minder studenten wonen in Lunetten, Hoograven/Tolsteeg, 
Rivierenwijk/Dichterswijk en Overvecht-Zuid. In bepaalde gebieden die verder van de binnenstad 
liggen (Overvecht Noord, Oog en Al/Welgelegen, Leidsche Rijn, Vleuten de Meern) wonen nauwelijks 
studenten (figuur 4.4). 
 
Figuur 4.4: Woonlocatie naar woongebied van studenten woonachtig in Utrecht 

     
      N=474 

 
Tabel 4.2: Woonlocatie naar woongebied van de studenten woonachtig in Utrecht 

Wijk                  Percentage van de studenten  

Rijnsweerd/Uithof 13,7% 

Vogelenbuurt/Tuinwijk/Wittevrouwen 10,8% 

Tuindorp/Voordorp 9,9% 

Abstede Gansstraat 8,6% 

Omgeving 
Wilhelminapark/Nachtegaalstraat/Oudwijk 

8,2% 

Lombok/Majellapark 8,0% 

Ondiep/Pijlsweerd 7,4% 

Binnenstad 7,0% 

Zuilen 6,5% 

5

9

16

15

13
11

1

5

9
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15

13
11

1
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8

1012
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19

  1   Oog in Al/Welgelegen

  2   Lombok/Majellapark

  3   Ondiep/Pijlsweerd

  4   Zuilen

  5   Overvecht Noord

  6   Overvecht Zuid

  7   Vogelenbuurt/Tuinwijk/

             Wittevrouwen

  8   Tuindorp/Voordorp

  9   omgeving Wilhelminapark/

             Nachtegaalstraat/Oudwijk

10   Rijnsweerd/Uithof

11   Abstede Gansstraat

12   Binnenstad

13   Hoograven/Tolsteeg

14   Lunetten

15   Rivierenwijk/Dichterswijk

16   Transwijk/Kanaleneiland

18   Leidsche Rijn

19   Vleuten-De Meern

Legenda                                                 

.

10  tot 15 %

7,5 tot 10 %

5  tot 7,5 %

1  tot 5 %

0  tot 1 %

Woongebied
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Transwijk/Kanaleneiland 6,3% 

Lunetten 4,6% 

Rivierenwijk/Dichterswijk 2,5% 

Hoograven/Tolsteeg 2,5% 

Overvecht Zuid 2,3% 

Oog in Al/Welgelegen 0,8% 

Vleuten-De Meern 0,2% 

Overvecht Noord 0,2% 

Leidsche Rijn 0,2% 

N=474 
 

4.3 Sociaal Kapitaal 
 
4.3.1 Liefdesrelatie in de stad 
Uit de theorie blijkt dat vriendschappen in de stad kunnen zorgen voor binding aan de stad. Zo zou 
een liefdesrelatie ook invloed hebben op de binding. De vraag is in hoeverre Utrechtse studenten 
een liefdesrelatie hebben in de stad? Met een liefdesrelatie wordt hier bedoeld: het hebben van een 
relatie met iemand die in de stad woont. Het merendeel van de Utrechtse studenten blijkt vrijgezel 
te zijn. Ongeveer een derde (32%) van de studenten heeft een liefdesrelatie in Utrecht stad (figuur 
4.5). Studenten die in de stad wonen hebben significant vaker een liefdesrelatie in Utrecht dan 
studenten die niet in de stad wonen (sig. 0.03). Een deel van de liefdesrelaties ontstaat mogelijk 
tijdens het wonen in de stad. 
 
Figuur 4.5: Liefdesrelatie in de stad 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N=566 

 

4.3.2 Familie en vrienden in de stad 
Vanuit de literatuur wordt verwacht dat de kans om ergens te gaan wonen groter is als men daar 
familie heeft wonen. Geldt dit ook voor Utrechtse studenten en hoeveel studenten hebben familie in 
Utrecht wonen? Het grootste deel (65%) van de studenten blijkt geen familie te hebben in de stad 
(figuur 4.6).  Voor 35% van de studenten geldt dat zij wel familie hebben in de stad. Of de groep die 
familie heeft vaker in de stad zal gaan of blijven wonen zal blijken in hoofdstuk 5. 
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Figuur 4.6: Familie in de stad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N=568 
 

Zoals in de literatuur wordt gesteld zouden vriendschappen mensen binden aan de stad. De vraag is 
in hoeverre Utrechtse studenten vriendschappen hebben in de stad. Om dit te meten werd de vraag 
gesteld hoeveel tijd men gemiddeld doorbrengt met vrienden, kennissen en huisgenoten (exclusief 
familie en eventuele relatie) in de stad.  
Naar verwachting brengen studenten die in Utrecht wonen meer tijd door met vrienden dan 
studenten  die niet in Utrecht wonen (figuur 4.7). De gemiddelde tijd die een student wekelijks 
doorbrengt met vrienden, kennissen en huisgenoten in Utrecht ligt op 12 uur. Gemiddeld brengt de 
in Utrecht wonende student 14,4 uur per week door met vrienden, huisgenoten en kennissen. Er is 
geen verschil tussen HBO studenten en Universiteitsstudenten wat betreft tijdsbesteding met 
vrienden. Opvallend is dat een aanzienlijke groep van de in Utrecht wonende studenten meer dan 25 
uur per week doorbrengt met vrienden, kennissen en huisgenoten (figuur 4.7).  Of de studenten die 
meer tijd besteden aan vriendschappen ook vaker van plan zijn in de stad gaan/blijven wonen wordt 
duidelijk in hoofdstuk 5. 
 
 Figuur 4.7: Tijdsbesteding met vrienden in de stad  

 
 N=566 & N=480 
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4.3.3 Lidmaatschap studentenvereniging 
Verenigingen spelen een belangrijke rol in het studentenleven. Via deze verenigingen komen  
studenten in contact met elkaar en ontstaan er vriendschappen. Vanuit eerder onderzoek wordt dan 
ook verwacht dat studenten die lid zijn van een vereniging meer binding met de stad hebben. Maar 
hoe populair zijn de studentenverenigingen in Utrecht?   
 
Figuur 4.8: Lidmaatschap van studentenvereniging 
 (gezelligheid en/of sport) Utrechtse studenten 

 

Ongeveer een derde van de studenten (36%) blijkt lid 
te zijn of te zijn geweest van een studentenvereniging 
(gezelligheidsvereniging en/of sportvereniging) (figuur 
4.8). Universiteitsstudenten zijn hierbij niet vaker lid 
dan Hbo-studenten. Van de studenten die in de stad 
Utrecht wonen is 43% lid van een 
studentenvereniging. 
 
 
 
N=568 

 

4.4 Gebruik van de stad 
 

Van studenten bestaat het beeld dat ze vaak in de kroeg hangen naast hun studie. Uit de enquête 
blijkt inderdaad dat een groot deel (34%) van de studenten vaak uitgaat  (figuur 4.9 & figuur 4.10). 
Ook maken studenten intensief gebruik van winkels (niet voor boodschappen) , 42% maakt hier vaak 
gebruik van. Een groot deel van de studenten blijkt aardig sportief, 33% geeft aan vaak te gaan 
sporten. Van de studenten gaat 21% vaak uit eten en bezoekt 19% vaak cultuurpodia . De mogelijke 
reden van deze betrekkelijk lage percentages is dat hier gaat om wat duurdere activiteiten. Dit geldt 
ook voor evenementen en festivals.  
 
Figuur 4.9: Percentage studenten dat vaak gebruik maakt van de betreffende voorziening 

 
 N=563    *Cultuurpodia= theater, muziekzaal, musea, bios 
Voor meer informatie over het verschillend stadsgebruik van in Utrecht wonende studenten en niet in Utrecht 
wonende   studenten zie bijlage 6. 
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Opmerkelijk is dat studenten nagenoeg geen sportwedstrijden bezoeken. Ondanks de aanwezigheid 
van een respectabele eredivisieclub in de stad blijkt de plaatselijke FC en (andere wedstrijden) weinig 
populair te zijn onder studenten (figuur 4.9 & figuur 4.10). 
 
Figuur 4.10: Percentage van de studenten dat gebruik maakt van voorzieningen 

  
  

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N=563 
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4.5 Stadsbeoordeling Utrecht  
 

Zoals uit de literatuur naar voren komt speelt de beoordeling van de stad een rol bij de keuze er te 
gaan/blijven wonen. Hierbij is het ten eerste belangrijk hoe tevreden studenten nu zijn over de stad. 
Hoe beoordelen studenten Utrecht  op dit moment  op de verschillende stadsvoorzieningen 
(stedelijke attracties) zoals bijvoorbeeld uitgaansgelegenheden en cultuurvoorzieningen? Ten tweede 
is het de vraag of studenten de stad aantrekkelijk vinden voor het wonen na de studie.  
Wat zijn hun verwachtingen? Verwachten zij na de studie goede kansen te hebben op het vinden van 
een woning en een baan in Utrecht? En vinden zij het een goede stad om hun kinderen in op te laten 
groeien? Het antwoord op deze vraag is te lezen in het komende hoofdstuk. 

 
4.5.1 Beoordeling stadsvoorzieningen 
Opvallend is de tevredenheid over een groot aantal stadsvoorzieningen (figuur 4.11). Over drie 
aspecten van de stad zijn studenten gematigd tevreden (tussen neutraal en tevreden): de veiligheid, 
sportvoorzieningen en natuur en landschap. Het komt niet als een verrassing dat studenten 
uitgesproken ontevreden zijn over het kameraanbod. Studenten komen immers al jaren moeilijk aan 
een kamer in Utrecht (Utrecht Monitor, 2012). 
 
Figuur 4.11: Gemiddelde score tevredenheid stadsvoorzieningen in Utrecht door studenten 

 
¹ (theater, muziekzaal, musea, bioscoop)      N=564  
² (cafés en clubs) 
³ (huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut, psycholoog enz.) 
⁴ (niet voor boodschappen) 
⁵ (geen verkeersveiligheid) 

 
4.5.2 Verwachting baan- en woningkansen en beoordeling als kinderstad 
Vanuit de literatuur blijkt dat mensen zich bij de keuze voor een woonplaats vaak laten leiden door 
het aanbod van werk. Om deze reden is te verwachten dat de inschatting van de baankansen een 
belangrijke invloed heeft op de intentie om in Utrecht te gaan of te blijven wonen. Aan studenten is 
gevraagd hoe zij de baankansen in Utrecht inschatten. Hierbij is de vraag gesteld of  de student 
Utrecht een goede woonplek vindt voor het vinden van een baan (in de stad zelf of met een 
aanvaardbare reistijd buiten de stad). 
 
Ondanks de toename van de krapte op de arbeidsmarkt voor hoogopgeleide starters in Nederland en 
Utrecht (Penders, 2012) denkt ongeveer de helft (51%) van de studenten dat er goede baankansen 
zijn (figuur 4.12). Slechts 9% ziet Utrecht als een ongunstige stad voor het vinden van een baan. 
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 24% vindt de baankansen in Utrecht niet goed en niet slecht (neutraal). Ondanks de economische 
crisis zijn studenten dus positief over de baankansen in Utrecht. Dit is mogelijk voor een deel te 
danken  aan de goede bereikbaarheid van de stad waardoor veel banen binnen bereik liggen. 
 
Figuur 4.12: Utrecht is een goede woonplaats voor het vinden van een baan 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N=557 
 

 

Over het algemeen worden de baankansen dus als positief ingeschat. Maar verschilt dit nog bij 
verschillende groepen studenten? Het opleidingsniveau blijkt niet van invloed op de inschatting van 
de banenkansen. Universiteitsstudenten schatten de banenkansen niet anders in dan HBO 
studenten. Naast opleidingsniveau is gekeken naar de inschatting van de baankansen per 
studierichting (universiteit) (tabel 4.3). Geowetenschappers schatten Utrecht veruit het meest 
positief in wat betreft baankansen . Mogelijk hebben zij een betere kijk op de bereikbaarheid van de 
stad. Van de andere studierichtingen vindt meer dan de helft van de studenten Utrecht een goede 
woonplek voor het vinden van een baan (tabel 4.3). Opvallend is de min of meer gelijke inschatting 
van de baankansen per studierichting. Vanuit elke studierichting zijn studenten aardig positief over 
een baan.  Alleen van de diergeneeskunde studenten vindt slechts een klein deel (21%) Utrecht een 
goede woonplek voor het vinden van een baan. Mogelijk is er niet veel werk in de stad in dit 
vakgebied of ambiëren diergeneeskunde studenten niet om te werken in de stad. Vanwege hun 
betrokkenheid bij dieren zal een deel wellicht eerder op het platteland willen gaan werken. In 
hoofdstuk 5 zal blijken hoe belangrijk de inschatting van de baankansen is bij de keuze in de stad te 
gaan/blijven wonen. 
 
Tabel  4.3: Percentage van de betreffende studierichting dat Utrecht een goede woonplek vindt voor 
het vinden van een baan (eens+ helemaal mee eens)** 

Studierichting                 Percentage 

Geowetenschappen 77,6% 

Geesteswetenschappen 59,0% 

Sociale wetenschappen 57,6% 

Bètawetenschappen 55,9% 

Geneeskunde 55,4% 

Recht, Economie, Bestuur en organisatie 46,2% 

Diergeneeskunde 21,2% 

N=469    ** Humanistiek is niet opgenomen vanwege te weinig respondenten 
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Naast de baankansen is er gekeken hoe studenten de woningkansen inschatten. Het is bekend dat 
het niet gemakkelijk is om aan een geschikte woning te komen in Utrecht. De vraag is of studenten 
de woningkansen ook als  ‘slecht’ inschatten? Er is gevraagd hoe studenten denken dat hun kansen 
zijn op het vinden van een geschikte woning in Utrecht stad na het afstuderen.  
De woningkansen worden ronduit negatief ingeschat. Maar liefst 64% denkt dat er slechte of zeer 
slechte kansen zijn op het vinden van een geschikte woning na het afstuderen (figuur 4.13). Slechts 
een zeer klein deel van de studenten (10%) denkt dat er goede kansen zijn. In hoofdstuk 5 zal worden 
beschreven of de inschatting van de woningkansen ook daadwerkelijk van invloed is op de intentie in 
Utrecht te gaan/blijven wonen. 
 
Figuur 4.13: Inschatting kans op het vinden van een geschikte woning in Utrecht stad na afstuderen 

 
 N=557 
 
Als studenten ergens gaan wonen na de studie zullen zij mogelijk kinderen krijgen. Het is aannemelijk 
dat studenten nu al na zullen denken of de toekomstige woonplaats geschikt is voor kinderen. 
Kindvriendelijkheid is belangrijk voor een stad, zo blijkt uit de literatuur. In de enquête is dan ook 
gevraagd of studenten Utrecht een goede stad vinden om kinderen te krijgen en op te laten groeien.  
Een deel van de studenten (38%) vindt Utrecht een geschikte stad voor het opvoeden van kinderen 
(figuur 4.14).  Een kleinere groep (27%) ziet Utrecht niet als een geschikte stad om kinderen op te 
laten groeien. Daarnaast is 28% neutraal. Dit kan betekenen dat deze groep er niet van overtuigd is 
dat Utrecht een goede stad is voor het laten opgroeien van kinderen. Het kan ook zo zijn dat deze 
studenten hun kind überhaupt niet in een stad willen laten opgroeien en hierdoor neutraal in hebben 
gevuld. 
 
Figuur 4.14: Utrecht is een goede stad om kinderen te krijgen en op te voeden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N=561 
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4.5.3 Motieven om niet in Utrecht te gaan wonen 
Een deel van de studenten heeft de intentie om te vertrekken uit Utrecht na hun studie (paragraaf 
4.6). Wat zijn de redenen van vertrek? Aan studenten werd gevraagd wat motieven zouden kunnen 
zijn om na het afstuderen niet in de stad Utrecht te gaan/blijven wonen. Er konden meerdere 
motieven geselecteerd worden.  
Het beperkte woningaanbod blijkt met afstand de belangrijkste reden om  niet in Utrecht te 
gaan/blijven wonen na de studie. Maar liefst 68% geeft dit op als mogelijke reden (figuur 4.15). 
Daarnaast geeft een grote groep aan dat als vrienden-relatie-familie niet dichtbij wonen, dit een 
reden zou zijn niet in de stad te gaan wonen (41%). Tevens meldt ongeveer een derde van de 
studenten (36%)  dat ‘weinig loopbaanmogelijkheden’ een motief zou zijn om de stad te verlaten. Dit 
betekent dat als op het moment van afstuderen de loopbaanmogelijkheden beperkt zijn een deel van 
de studenten mogelijk vertrekt. Tenslotte werden ‘weinig natuur-groen voorzieningen’ (26%) en 
‘teveel studentgericht (15%) genoemd als reden voor vertrek. Andere motieven voor vertrek (figuur 
4.15) werden minder vaak genoemd. 

 
Figuur 4.15: Motieven om niet in de stad Utrecht te gaan/blijven wonen na afstuderen* 

 
N=558    *Voor een uitgebreider inzicht in de antwoorden op de open vraag van vertrekmotieven zie bijlage 7. 

 
Naast de vaste keuzemogelijkheden was het voor studenten mogelijk een open antwoord te geven 
over mogelijke vertrekmotieven. De volgende punten kwamen naar voren. 
Werk en carrière elders blijkt een erg belangrijk motief. Een grote groep studenten geeft aan te 
zullen vertrekken als ze een baan ergens anders vinden. Ook wordt het werk van de partner in een 
andere stad genoemd als mogelijke reden voor vertrek. Verder werden genoemd: stage ergens 
anders, een PhD plek ergens anders en meer carrièremogelijkheden ergens anders.  
Daarnaast is de woningmarkt in Utrecht een reden voor vertrek. Veel studenten geven de te hoge 
prijzen van huur- en koopwoningen aan als mogelijke vertrekreden. Hierbij werd gesteld dat er te 
weinig huurwoningen zijn voor starters en te lange wachtlijsten voor studenten die hun woning uit 
moeten, al dan niet vanwege een campuscontract. Ook werd genoemd dat er weinig sociale 
huurwoningen zijn. 
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Een aantal studenten geeft aan dat ze Utrecht geen goede stad vinden om te wonen met kinderen. 
Zij vinden Utrecht een te drukke stad om hun kinderen op te voeden. Genoemd worden de 
onveiligheid qua verkeer en het feit dat kinderen niet alleen gelaten kunnen worden met spelen. 
Tevens wordt gezegd dat een studentenstad niet leuk is om kinderen te laten opgroeien. Een deel 
van deze studenten gaf als antwoord kinderen überhaupt niet in een stad te willen laten opgroeien, 
dus ook niet in Utrecht. 
Naast werk, wonen en kinderen werden andere motieven genoemd. Het bekende verhaal dat 
Utrecht te klein is voor een echte wereldstad maar te groot is voor een dorp kwam naar voren uit 
verschillende antwoorden. Aan de ene kant vindt een groep studenten Utrecht te dorps en aan de 
andere kant vindt een groep studenten Utrecht teveel een stad. Een aantal studenten vindt Utrecht 
een te drukke stad, hierbij wordt door een deel de verkeersdrukte genoemd. 
Wat betreft voorzieningen was er nauwelijks kritiek. De tevredenheid hierover kwam eerder in dit 
hoofdstuk al naar voren. Toch was er enig  individueel commentaar op de voorzieningen. Enkele 
keren werd genoemd : geen concertgebouw of opera (‘Vredenburg telt niet echt’), 
supermarkten/winkels op zondag- en feestdagen gesloten, geen strand in de buurt. 
 
Aangaande horeca werd het volgende gezegd: 
“Utrecht is leuk voor studenten maar zodra je afgestudeerd bent weet ik niet wat leuke cafeetjes en 
uitgaansgelegenheden zijn voor mensen vanaf 25 jaar”. 
“In de binnenstad teveel nouveau riche achtige horeca en winkels. Weinig ‘artistieke’ ruimte en 
weinig vrije ruimte in de binnenstad. Bij veel horeca gaat het om grof geld in plaats van ‘theezolders’ 
en ondergrondse cafés en plaatsen voor kunst, muziek en vooral sociaal samenzijn”. 
“Utrecht mist een bepaalde willekeurigheid, alles is vrij standaard. Er zijn geen echte bijzondere 
plekken, restaurants of clubs. Het is allemaal vrij doorsnee”. 
“Meer winkelketens, clubs, restaurants en cafés (meer afwisseling) zouden leuk zijn”. 
 
Tenslotte wil een aantal studenten simpelweg ergens anders gaan wonen omdat ze behoefte hebben 
aan vernieuwing, in het buitenland willen wonen of terug willen naar de herkomstplaats. 
Uit de motieven blijkt dat woning en werk een vooraanstaande rol spelen bij de keuze om in de stad 
te gaan of te blijven wonen. Uit de analyse in hoofdstuk 5 zal blijken of deze factoren ook 
daadwerkelijk van invloed zijn op de intentie om in Utrecht te gaan of te blijven wonen. 
 

4.5.4 Motieven om wel in Utrecht te gaan wonen 
Een deel van de studenten wil wel in Utrecht gaan of blijven wonen na de studie (paragraaf 4.6). De 
vraag is wat vinden zij nu leuk aan Utrecht en waarom willen zij er gaan/blijven wonen na de studie? 
De belangrijkste motieven om in Utrecht te gaan of te blijven wonen is dat er veel te doen is (72% 
van de studenten) en er een goede sfeer hangt in het stadscentrum (72%)(figuur 4.16). Daarnaast zijn 
de bereikbaarheid (58%), de grootte van de stad (55%) en het winkelaanbod (53%) belangrijke 
motieven om in de stad te gaan/blijven wonen. Tevens is het dichtbij wonen van vrienden-familie-
relatie een relevant motief voor 50% van de studenten. Ongeveer een  derde van de studenten 
noemt loopbaanmogelijkheden als reden om in Utrecht te gaan/blijven wonen. Niet verassend is dat 
het woningaanbod het minst genoemde motief is. 
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Figuur 4.16: Motieven om wel in de stad Utrecht te gaan/blijven wonen na afstuderen* 

 
N=557   *Voor een uitgebreider inzicht in de antwoorden op de open vraag van motieven om in Utrecht te 
gaan/blijven wonen zie bijlage 7. 

  
Naast de vaste keuzemogelijkheden was het voor studenten mogelijk een open antwoord te geven 
over mogelijke motieven. Het vinden van een baan kwam wederom naar voren als een belangrijke 
reden om te gaan/blijven wonen in Utrecht. De centrale ligging in Nederland werd hierbij genoemd 
als groot voordeel voor het vinden van werk. Wat betreft wonen gaven enkele studenten aan te 
willen blijven wonen in Utrecht om de volgende redenen: betaalbaarheid woning, de opgebouwde 
wachttijd bij een woningcorporatie, het nog enige tijd kunnen aanhouden van de studentenkamer. 
Tenslotte vindt een aantal studenten Utrecht een goede stad om te blijven of te gaan wonen 
vanwege de volgende redenen: “cuturele stad met veel kunstenaars/vormgevers en broedplaatsen”, 
“het Utregse gevoel!”, “Overheid is proactief in mijn buurt (Breedstraatbuurt)”, “De stad is mooi en 
uniek (museumkwartier, grachten)”, “veel sociale voorzieningen”. 
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4.6 Gedragsintentie wonen in Utrecht  
 

4.6.1 Gedragsintentie van studenten om te blijven of te gaan wonen in Utrecht  
Studenten zijn over het algemeen erg positief over Utrecht als stad. Maar leidt deze waardering ook 
tot het vasthouden van de hoogopgeleiden? Hoeveel studenten willen nu daadwerkelijk in Utrecht 
gaan of blijven wonen na de studie?  
Utrecht blijkt populair als woonstad na de studie. Een groot deel van de studenten (44%) heeft 
namelijk de intentie in de stad Utrecht te gaan/blijven wonen zelfs al moeten ze hiervoor wat langer 
wachten op een geschikte woning (figuur 4.17). 21% is neutraal (ingevuld neutraal/weet niet/geen 
mening). Deze groep studenten weet nog niet of ze in Utrecht willen gaan/blijven wonen en zijn 
mogelijk nog te beïnvloeden. Ongeveer een derde van de studenten (35%) wil na de studie niet in 
Utrecht wonen. 
 
Figuur 4.17: Ik prefereer de stad Utrecht boven andere plaatsen om te gaan of te blijven wonen zelfs 
als ik hiervoor wat langer naar een geschikte woning moet zoeken 

 
N=561 

 
De groep studenten die al in Utrecht woont heeft vaker de intentie om in de stad te wonen na de 
studie (52%) dan de groep studenten die niet in Utrecht woont (31%) (sig. 0,00) . Utrecht blijkt dus 
ook populair onder studenten die er niet wonen. Als gekeken wordt naar opleidingsniveau is er geen 
significant verschil tussen Universiteitsstudenten en HBO studenten wat betreft de intentie in de stad 
te gaan/blijven wonen.  
De vraag is of er verschil is tussen  de verschillende studierichtingen? Studenten van de universitaire 
studierichtingen blijken niet veel van elkaar te verschillen wat betreft de intentie om in de stad 
Utrecht te gaan/blijven wonen (tabel 4.4). Alleen de diergeneeskunde studenten hebben duidelijk 
minder de intentie in Utrecht te gaan/blijven wonen. De oorzaak hiervan ligt deels bij de kansen op 
het vinden van een baan. Eerder in het hoofdstuk (paragraaf 4.5.2) kwam namelijk naar voren dat het 
merendeel van de diergeneeskunde studenten Utrecht geen goede plaats vindt voor het vinden van 
een baan. Later in deze thesis (hoofdstuk 5) zal blijken dat de inschatting van de banenkansen van 
invloed is op de intentie om in Utrecht te gaan of te blijven wonen. 
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Tabel  4.4: Gedragsintentie om te blijven of te gaan wonen in Utrecht na afstuderen 
universiteitsstudenten per studie** 

Studierichting      Gedragsintentie tot blijven  
      of gaan  wonen in Utrecht 

Geneeskunde 46,1% 

Bètawetenschappen 45,0% 

Sociale wetenschappen 44,7% 

Recht, Economie, Bestuur en organisatie 43,0% 

Geesteswetenschappen 41,2% 

Geowetenschappen 39,0% 

Diergeneeskunde 16,1% 

N=479                                Gemiddelde van alle studenten= 44% 

** Humanistiek is niet opgenomen vanwege te weinig respondenten 

 

Tijdens de studie kan de intentie om in Utrecht te gaan wonen veranderen. Zo blijkt dat 
master/afstudeer studenten significant vaker de intentie hebben in de stad  te gaan/blijven wonen 
dan bachelor/hoofdfase studenten (tabel 4.5).  Er is dus een groep die naarmate de studie vordert 
meer de intentie krijgt om in Utrecht te gaan/blijven wonen. Het verband tussen studiefase en 
gedragsintentie is echter zwak (Kendall’s tau = -0,10).  
 
Tabel 4.5: Gedragsintentie om te gaan of te blijven wonen in Utrecht naar studiefase 

Studiefase Gedragsintentie 
in Utrecht te 
gaan/blijven 
wonen 

Neutraal Geen intentie 
in Utrecht te 
gaan wonen 

Totaal 

Bachelor(Uni)/ 
Hoofdfase (Hbo) 

40,2% 28,3% 31,5% 100% 

Master (Uni)/ 
Afstudeerjaar (Hbo) 

51,2% 21,1% 27,7% 100% 

N=568  Chi-kwadraat Sign= 0,025   Kendall’s tau-c= -0,10          Cramers V = 0,12 

 

4.6.2 Gewenst woongebied in Utrecht na de studie 
De meeste studenten wonen tijdens hun studie in het gebied ten oosten van de binnenstad waarbij 
het grootste aantal in het gebied Uithof/Rijnsweerd woont (paragraaf 4.2.4). Maar waar in Utrecht 
willen studenten na de studie het liefst wonen?  
Vanzelfsprekend blijkt de Uithof minder populair wanneer men is afgestudeerd (figuur 4.18). De 
meeste studenten willen na het afstuderen in de buurten gaan wonen die aan de oostzijde tegen de 
binnenstad aanliggen (ongeveer 70%) of in de binnenstad zelf (61%). Verder zijn gebieden om de 
binnenstad heen populair zoals Lombok/Majellapark (39%), Abstede/Gansstraat (36%), en 
Rivierenwijk/Dichterswijk (31%). Ook Tuindorp/Voordorp is geliefd als woongebied onder studenten 
(37%) (tabel  4.6 & figuur 4.18). 
Minder populair zijn Hoograven/Tolsteeg (26%), Oog en Al/Welgelegen (22%)  Lunetten (20%) en 
Ondiep/Pijlsweerd (18%) . Tenslotte willen weinig studenten in Leidsche Rijn (9%) gaan wonen. 
Opvallend laag scoort Kanaleneiland (3%) (tabel  4.6 & figuur 4.18). 
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Figuur 4.18: Gewenst woongebied in Utrecht na het afstuderen 

 
N=559 

 
Tabel 4.6: Gewenst woongebied in Utrecht na het afstuderen* 

Wijk             Percentage van de studenten 

Omgeving Wilhelminapark/Nachtegaalstraat/Oudwijk 70,5% 

Vogelenbuurt/Tuinwijk/Wittevrouwen 70,3% 

Binnenstad 60,5% 

Lombok/Majellapark 39,4% 

Tuindorp/Voordorp 36,9% 

Abstede Gansstraat 36,1% 

Rivierenwijk/Dichterswijk 31,1% 

Hoograven/Tolsteeg 25,8% 

Oog in Al/Welgelegen 22,4% 

Lunetten 20,0% 

Ondiep/Pijlsweerd 18,4% 

Zuilen 13,8% 

Rijnsweerd/Uithof 13,6% 

Leidsche Rijn 8,8% 

Vleuten-De Meern 8,2% 

Transwijk 6,1% 

Overvecht Zuid 5,9% 

Overvecht Noord 3,2% 

Kanaleneiland 2,5% 

N=559  * Het was bij de enquête mogelijk meerdere woongebieden in te vullen 
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4.6.3 Kopen of Huren na de studie 
Wat zijn de plannen van studenten in deze tijden van crisis? Willen zij kopen of huren? In de enquête 
is gevraagd of studenten willen kopen of huren mocht men in de stad komen te wonen na het 
afstuderen. Het grootste deel van de studenten zou willen huren (42%) (figuur 4.19). 33% zou willen 
kopen. Een kwart van de studenten weet het niet. 
 
Figuur 4.19: Kopen of huren na het afstuderen, mocht men in Utrecht gaan wonen. 

 
N=503 
 

4.6.4 In welke andere plaatsen in Nederland wil men wonen na de studie 
Zoals in de inleiding werd beschreven  vertonen hoogopgeleiden een hoge mate van mobiliteit en 
vertrekken zij vaak naar andere plaatsen na het behalen van hun diploma. De vraag is waar willen de 
studenten die vertrekken uit Utrecht heen?  Met andere woorden wat zijn de concurrenten van de 
Domstad? 
Aan studenten is de vraag gesteld in welke andere stad/plaats men zou willen wonen na de studie. 
Amsterdam blijkt verruit het meest populair (125x genoemd) (figuur 4.20). De randgemeenten van 
Utrecht zijn daarna het meest in trek (62x genoemd). Hierbij werd het commentaar gegeven dat deze 
plaatsen meer geschikt zijn voor kinderen, er meer natuur is, de woonlasten er lager zijn dan in 
Utrecht stad en dat het nog steeds goed bereikbaar is. Van deze randgemeenten werd Zeist 
opvallend vaak genoemd.  
Den Haag (47x), Haarlem (31x) en Amersfoort (30x) zijn vervolgens plaatsen waar studenten willen 
gaan wonen na de studie (figuur 4.20).  Ook populair zijn Den Bosch (25x) en Nijmegen (24x). 
Tenslotte werd de Randstad als gebied (21x) en Leiden (19x) vaak genoemd.  De steden die hier 
genoemd zijn staan met uitzondering van Amersfoort (13e) allen in de top tien van de meest 
woonaantrekkelijke steden van Nederland (Atlas voor gemeente, 2012). Daarbij lijken het vooral 
plaatsen die aardige kansen bieden voor hoogopgeleiden wat betreft werk. Je zou kunnen stellen dat 
hoogopgeleiden de voorkeur hebben in een aantrekkelijke stad wonen met goede kansen op 
(hoogopgeleid) werk. 
Opvallend is dat relatief veel studenten in het buitenland willen gaan wonen na de studie (43x). 
Hieruit blijkt dat studenten internationaal georiënteerd zijn. De plaatsen die het meest genoemd 
werden zijn Londen, Parijs, Berlijn en New York.  
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Figuur 4.20: Plaatsen waar studenten willen gaan wonen na de studie  

 
N=568 
Randgemeenten Utrecht (Zeist, Maarssen, Ijsselstein, Nieuwegein, De Bilt, Vianen, Stichtse Vecht, Bunnik, 
Houten) 

 
Overigens kwam ook bij deze enquêtevraag naar voren dat de woonkeuze zeer afhankelijk is van 
waar men werk vindt. Veel studenten gaven aan daar te gaan wonen waar ze werk zullen vinden. 
Werk is vaak prioriteit daarna pas de woonlocatie. Daarnaast gaf men aan dat de keuze voor 
woonplaats afhangt van de wensen of werklocatie van de partner.  
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4.7 Tussenconclusie 
 

Aan de hand van dit hoofdstuk over de Utrechtse student kunnen de deelvragen worden 
beantwoordt die in de inleiding zijn weergeven.  

 
1.Wat is de levensloop van de Utrechtse student en in hoeverre beschikken zij over sociaal kapitaal? 
 
Een kwart van de Utrechtse studenten blijkt afkomstig te zijn uit de provincie Utrecht. Hierbij komen 
HBO studenten vaker uit de regio (provincie) dan universiteitstudenten. Ongeveer de helft van de 
studenten blijkt een bijbaan te hebben waarbij de gemiddelde student 33 uur per maand werkt. Een 
derde van de studenten loopt stage of heeft stage gelopen in de stad. HBO studenten lopen 
aanzienlijk vaker stage dan universiteitstudenten, waarschijnlijk omdat er op de hogeschool meer 
verplichte stages zijn. Aangaande de woonsituatie van studenten kan gezegd worden dat het 
merendeel van de studenten (76%)  een kamer huurt van een particuliere huisbaas of 
woningcorporatie. Over het algemeen gezien wonen de meeste studenten in de oostelijke wijken van 
Utrecht. Het grootste deel van de studenten in woont in het gebied Uithof/Rijnsweerd. 
 
Studenten zijn naast de studie druk met verschillende sociale activiteiten in de stad. Ongeveer een 
derde heeft een liefdesrelatie in de stad en ook heeft een derde familie in de stad wonen. De 
gemiddelde student brengt wekelijks gemiddeld 12 uur door met vrienden, kennissen of huisgenoten 
in Utrecht. Studenten die in Utrecht wonen brengen vanzelfsprekend meer tijd door met vrienden, 
kennissen en huisgenoten (gemiddeld 14 uur). Tenslotte spelen verenigingen een belangrijke rol in 
het studentenleven. Ongeveer een derde van de studenten is lid van een sport- of 
gezelligheidsvereniging. 
 
2. In hoeverre maken Utrechtse studenten gebruik van de stad en hoe beoordelen ze de stad?  
 
Wat betreft het stadsgebruik gaan studenten vooral vaak winkelen, naar het café en sporten. 
Studenten bezoeken opvallend weinig sportwedstrijden.  Over het  algemeen zijn studenten zeer 
tevreden over de stadsvoorzieningen. Utrecht wordt vooral gewaardeerd om de goede sfeer in het 
stadscentrum, het feit dat er veel te doen is en de goede bereikbaarheid van de stad. Het enige wat 
duidelijk tot ontevredenheid leidt is het kameraanbod.  
Naast de beoordeling van de stadsvoorzieningen is gevraagd hoe de kansen op onder andere woning 
en werk worden ingeschat. Wat betreft banen denkt de student goede kansen te hebben wanneer 
men in Utrecht gaat wonen, 51 % is daarover positief. De woningkansen worden daarentegen als 
‘zeer slecht’ beoordeeld, slechts 10% is positief. Het merendeel van de studenten geeft ook aan dat 
het beperkte woningaanbod in Utrecht een mogelijke reden zou zijn om niet in Utrecht te gaan/ 
blijven wonen na het afstuderen. Wat betreft Utrecht als geschikte stad voor het opvoeden van 
kinderen zijn studenten gematigd positief (38%).  
 
3. In hoeverre hebben Utrechtse studenten de intentie te gaan/blijven wonen in de stad?  
 
Utrecht blijkt populair als woonstad na de studie. Een groot deel (44%) van de studenten heeft 
uiteindelijk de intentie om er te gaan/blijven wonen na de studie. Zelf een aanzienlijk deel van de 
studenten die niet in Utrecht wonen, wil er gaan wonen na de studie. Er is hierbij geen verschil 
tussen HBO- en universiteitsstudenten.  Wat betreft verschillende studierichtingen blijkt dat alle 
studies een min of meer gelijke intentie hebben in de stad te gaan wonen. Alleen diergeneeskunde 
studenten hebben duidelijk minder plannen in Utrecht te gaan/blijven wonen. Zij vinden Utrecht dan 
ook geen goede woonplek voor het vinden van een baan. Wat betreft gewenste woonlocatie in 
Utrecht willen de meeste studenten na de studie in de wijken wonen die aan de oostzijde van de 
binnenstad liggen of in de binnenstad zelf. Afsluitend kan gezegd worden dat met oog op de 
concurrentie met andere steden, Amsterdam erg populair is als potentiële woonstad na de studie. 
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Uit deze tussenconclusie blijkt dat Utrecht gewaardeerd wordt als stad. Veel studenten willen er dan 
ook wonen na de studie. De vraag is of de keuze om in Utrecht te gaan/blijven wonen bepaald wordt 
door de beoordeling van de stad? En zo ja door welke aspecten van de beoordeling? Het antwoord 
op deze vragen is te lezen in het volgende hoofdstuk (5). 
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5 Factoren van invloed op binding 

met de stad 
 

5.1     Inleiding 
 

Wat beïnvloed nu de intentie van de student om in de stad te gaan/blijven wonen? Zijn de 
stadsvoorzieningen belangrijk of de  verwachting van de woon- en baankansen. En hoe zeer zijn 
studenten al bezig met kinderen? Zijn studenten die de stad intensief gebruiken vaker van plan in de 
stad te gaan of te blijven wonen?  
Om te verklaren welke factoren van invloed zijn op de binding van de Utrechtse student met de stad 
is een regressieanalyse (hoofdstuk 3) uitgevoerd. Er is getoetst in hoeverre levensloop, sociaal 
kapitaal, stadsgebruik en de beoordeling van de stad van invloed zijn op de intentie in Utrecht te 
gaan of te blijven wonen (figuur 5.1).  Vanuit de theorie verwachten we dat de objectieve factoren en 
de  subjectieve factoren van invloed zijn op gedragsintentie. Daarbij wordt verwacht dat de relatie 
van de objectieve factoren met gedragsintentie mogelijk via de subjectieve factoren (beoordeling van 
de stad) loopt (figuur 5.1).   
Welke factoren van invloed zijn op de binding van de student met Utrecht en of de relaties verlopen 
via de beoordeling van de stad is te lezen in dit hoofdstuk. Voor het overzicht is hieronder  
weergeven welke modellen er zijn gebruikt (figuur 5.1). 
 
Figuur 5.1 Schematisch overzicht modellen 
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Model 1 toetst welke objectieve factoren van invloed zijn op de gedragsintentie om in Utrecht te 
gaan/blijven wonen na de studie. In model 2 wordt getoetst of deze factoren een directe invloed 
hebben op de gedragsintentie of dat deze relatie loopt via de beoordeling van de stad. Model 2 geeft 
tevens weer welke subjectieve factoren van invloed zijn op de gedragsintentie.  Vervolgens wordt in 
model 3 gekeken via welke aspecten van de beoordeling van de stad de relatie loopt (tevredenheid 
stadsvoorzieningen, baankansen, woningkansen of kinderstad).  
     

5.2      Invloed van objectieve factoren op gedragsintentie  
 

Zijn de levensloop variabelen belangrijk? Wat betreft levensloop is er vanuit de theorie de 
verwachting dat studenten uit de provincie Utrecht (regionale achtergrond) en studenten met een 
stage vaker in de stad willen gaan/blijven wonen. Daarnaast werd een mogelijke invloed verwacht 
van de woonsituatie waarbij het aannemelijk is dat studenten met een huur- of koopwoning vaker in 
de stad willen blijven wonen dan studenten met een kamer. Ook de  huidige woonlocatie (woonwijk) 
zou van mogelijke invloed zijn. Het wonen in een populaire Utrechtse woonwijk zou hierbij kunnen 
leiden tot de intentie in de stad te blijven wonen. Uiteindelijk blijkt dat alleen studenten met een 
regionale achtergrond significant  vaker de intentie hebben in de stad te gaan wonen (tabel 5.1). 
Stage is niet van significante invloed, evenals opleidingsniveau, woonduur, bijbaan, woonlocatie en 
woonsituatie. Hoe studenten wonen en in welke wijk is dus niet bepalend voor de intentie er te gaan 
of te blijven wonen. 
 
Hoe zit het met de invloed van sociaal kapitaal? Hierbij werd verwacht dat het lid zijn van een 
vereniging, vrienden in de stad, familie in de stad en een liefdesrelatie van invloed zijn op de binding. 
Verassend blijkt dat veel omgaan met vrienden in de stad niet van significante invloed is op de 
intentie in de stad te gaan of te blijven wonen (figuur 5.1). Ook het lidmaatschap van een 
studentenvereniging blijkt in tegenstelling tot onderzoek in andere steden niet van significante 
invloed. Vriendschappen en het lid zijn van een vereniging zorgen dus voor de binding met vrienden 
maar niet voor binding met de stad. Daarentegen zijn studenten met familie of een liefdesrelatie in 
de stad wel vaker van plan om te gaan/blijven wonen in Utrecht. Familiebanden blijken dus nog 
steeds een belangrijke rol te spelen in deze tijd. 
 
Tenslotte het stadsgebruik. Leidt het intensief gebruiken van de stad tot meer binding? Uit de 
analyse blijkt dat studenten die de stad intensief gebruiken er vaker willen gaan/blijven wonen. 
Hierbij zijn vooral de studenten die veel uitgaan vaker van plan in de stad te gaan/blijven wonen 
(tabel 5.1).  Ook het bezoek van cultuurpodia blijkt van betekenis (bijlagen 4, tabel 9.3).   
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Tabel  5.1: Multinominale logistische regressie levensloop, sociaal kapitaal en 
stadsgebruikgedragsintentie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**  = significantie ≤0,01  
*     = significantie ≤0,05                      
 
-2 Log Likelihood  
 (991,6-874,6)= 117 
Nagelkerke     = 0,217 

 
De volgende variabelen zijn niet significant (bijlage 4): bijbaan, woonsituatie, woonlocatie,  
stage, lid studentenvereniging bezoek sportwedstrijden, bezoek sport- 
voorzieningen, bezoek evenementen/festivals, bezoek restaurants. 
  
 

Zoals beschreven zijn de levensloop, het sociaal kapitaal en het stadsgebruik van invloed op de 
binding aan Utrecht. Maar welke factoren hebben de sterkste invloed op de binding? En lopen de 
relaties via de beoordeling van de stad? Dit is te lezen in de volgende paragraaf waarbij ook de 
invloed van de beoordeling van de stad (subjectieve factoren) op de gedragsintentie er te  
gaan/ blijven wonen wordt besproken. 
                                           

5.3     Sterkte van de verbanden en relaties via de beoordeling van de stad  
 

Om te beginnen kan gesteld worden dat er een redelijk sterke samenhang is tussen de objectieve 
factoren (onafhankelijke variabelen) en gedragsintentie (afhankelijke variabele) (model 2a 
Nagelkerke=0,194). De objectieve en subjectieve factoren samen hebben een nog sterkere 
samenhang met gedragsintentie (model 2b Nagelkerke=0,322) (Tabel 5.2).   
 

5.3.1 Sterkte verbanden objectieve factoren en gedragsintentie 
Wat betreft de objectieve factoren blijkt uitgaan het sterkst van invloed op de binding (tabel 5.2). 
Studenten die veel uitgaan in de stad hebben  4,14 keer vaker de intentie om in Utrecht te 
gaan/blijven wonen dan studenten die weinig uitgaan (tabel 5.2).  Ook hebben studenten die af en 
toe uitgaan 1,80 keer vaker de intentie in de stad te gaan/blijven wonen dan studenten die weinig 
uitgaan. Een liefdesrelatie heeft daarna de meeste invloed. Een liefdesrelatie in de stad zorgt er voor 
dat een student 3,33 keer vaker van plan is in de stad te gaan of te blijven wonen. Een regionale 
achtergrond zorgt ervoor dat een student  2,33 keer vaker van plan is in Utrecht te gaan/blijven 
wonen dan een student die niet uit de regio komt. Tenslotte hebben studenten met familie in de stad 
2,08 keer vaker de intentie om er te gaan/blijven wonen dan studenten zonder familie (tabel 5.2). 

 

Model 1 Exp (B) 

Opleidingsniveau (Uni-HBO) 0,588 

Regionale achtergrond 1,845* 

Woonduur [1] (4 jaar of meer) 1,401 

Woonduur [2] (2 tot 4 jaar) 0,955 

Woonduur [3] (0 tot 2 jaar)  referentiecategorie - 

Familie in de stad 2,053** 

Liefdesrelatie 2,566** 

Vrienden in de stad [1] (21 u of meer per week) 1,668 

Vrienden in de stad [2] (6-20 u per week) 1,606 

Vrienden in de stad [3] (0-5 u per week) referentiecategorie - 

Uitgaan [1] (heel vaak+vaak) 4,635** 

Uitgaan [2] (af en toe) 2,374** 

Uitgaan [3] (niet vaak+zelden) referentiecategorie - 

Cultuurpodia [1] (heel vaak+vaak) 1,634 

Cultuurpodia [2] (af en toe) 1,452 

Cultuurpodia [3] (niet vaak+zelden)  referentiecategorie - 

Winkels [1] (heel vaak+vaak) 0,742 

Winkels [2] (af en toe) 0,998 

Winkels [3] (niet vaak+zelden)  referentiecategorie - 
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5.3.2    Relaties via de beoordeling van de stad 
Of de relatie tussen een objectieve variabele en gedragsintentie direct of indirect is valt als volgt af te 
lezen (tabel 5.2).  Een toename van de Exp (B) geeft een directe relatie tussen de variabele en 
gedragsintentie weer. Een afname van Exp (B) geeft aan dat de relatie tussen de variabele en 
gedragsintentie deels via de beoordeling van de stad (subjectieve factoren) verloopt . Het verband 
wordt in dit geval zwakker door het toevoegen van de subjectieve factoren. 
 
Regionale achtergrond blijkt een directe relatie te hebben met gedragsintentie. Deze relatie verloopt 
niet via de beoordeling van de stad. We zien de parameter (Exp. B) namelijk toenemen na het 
toevoegen van de subjectieve factoren, wat wil zeggen dat het verband niet zwakker wordt (tabel 
5.2). Als studenten een regionale achtergrond hebben beoordelen ze de stad niet vaker positief maar 
willen wel vaker in de stad wonen. 
Anders is dat voor familie in de stad. Op het moment dat de subjectieve factoren worden toegevoegd 
wordt hier het verband met gedragsintentie zwakker (tabel 5.2).  Familie in de stad is van invloed op 
gedragsintentie maar de relatie verloopt voor een (klein)deel via de beoordeling van de stad 
(subjectieve factoren) (tabel 5.2). Wanneer studenten familie hebben in Utrecht willen ze vaker in de 
stad gaan/blijven wonen, deels omdat ze de stad positiever beoordelen. 
Dit geldt niet voor een liefdesrelatie waar de parameter (Exp. B) toeneemt bij het toevoegen van de 
subjectieve factoren (tabel 5.2).  Het hebben van een liefdesrelatie heeft een directe invloed op de 
gedragsintentie in Utrecht te gaan/blijven wonen. Er is hierbij geen verband via de beoordeling van 
de stad. De partner in de stad zorgt er direct voor dat men wil blijven. 
Als een student vaak uitgaat heeft hij/zij vaker de intentie in de stad te gaan of te blijven wonen. 
Deze relatie verloopt deels via de beoordeling van de stad. We zien de parameter namelijk sterk 
afnemen (tabel 5.2).  Studenten die vaak uitgaan hebben vaker de intentie in de stad te gaan of te 
blijven wonen, deels omdat zij de stad positiever beoordelen. 
 
Uit deze paragraaf blijkt dat uitgaan en familie in de stad ervoor zorgt dat de student de stad 
positiever beoordeelt. Maar op welk gebied beoordeelt deze groep de stad positiever? Zijn dit de 
baankansen of woningkansen? Of  vinden zij de stad beter qua voorzieningen en beter voor 
kinderen? Dit zal duidelijk worden in paragraaf 5.4. Eerst zal nog ingegaan worden op de invloed van 
de subjectieve factoren op de gedragsintentie te gaan/blijven wonen in Utrecht. 
 
Tabel 5.2: Multinominale logistische regressie levensloop, sociaal kapitaal, stadsgebruik en  
beoordeling stadgedragsintentie 

Model 2 2A Objectief 2B Objectief+Subjectief 

 Exp (B) Exp (B) 

Opleidingsniveau (Uni-HBO) 0,620 0,692 

Regionale achtergrond 1,837* 2,326** 

Familie in de stad 2,247** 2,084** 

Liefdesrelatie 2,840** 3,331** 

Uitgaan [1] (heel vaak+vaak) 5,791** 4,143** 

Uitgaan [2] (af en toe) 2,642** 1,795** 

Uitgaan [3] (niet vaak+zelden) referentiecategorie - - 

   

Tevredenheid stadsvoorzieningen [0] (bovengemiddeld) - 3,234** 

Tevredenheid stadsvoorzieningen [1] (gemiddeld)  
referentiecategorie 

- - 

Verwachting Baankansen [1] (goed+zeer goed) - 4,092** 

Verwachting Baankansen [2] (neutraal) - 3,640** 

Verwachting Baankansen [3] (slecht+zeer slecht) 
referentiecategorie 

- - 
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Verwachting Woningkansen [1] (goed+zeer goed) - 0,818 

Verwachting Woningkansen [2] (neutraal] - 1,197 

Verwachting Woningkansen [3] (slecht+zeer slecht) 
referentiecategorie 

- - 

Verwachting goede stad kinderen [1] (goed+zeer goed) - 3,605** 

Verwachting goede stad kinderen [2] (neutraal) - 3,860** 

Verwachting goede stad kinderen [3] (slecht+zeer slecht) 
referentiecategorie 

- - 

**  = significantie ≤0,01        -2 Log Likelihood             -2 Log Likelihood   
*     = significantie ≤0,05                                  (351,6-246,5)= 105,1      (992,9-807,4)= 185,5 
                      Nagelkerke= 0,194          Nagelkerke= 0,322 
 

5.3.3     Invloed van de subjectieve factoren op gedragsintentie 
Vooraf gezien werd verwacht dat de inschatting van de baan- en woningkansen belangrijk zou zijn 
voor de keuze in de stad te gaan/blijven wonen. Ook zouden de stadsvoorzieningen bepalend zijn 
voor de aantrekkelijkheid van de stad. Tenslotte stelt de theorie dat mensen graag in een 
‘kindvriendelijke’ stad willen wonen. Hoe zit dit voor studenten? Waar hechten zij de meeste waarde 
aan met betrekking tot de woonlocatiekeuze? 
 
De beoordeling van de stad blijkt in relatief hoge mate van invloed op de gedragsintentie om er te 
gaan/blijven wonen (tabel 5.2). Hierbij is de inschatting van de baankansen het belangrijkst. De groep 
studenten die vindt dat er goede kansen zijn op een geschikte baan in Utrecht heeft  4,09 keer zo 
vaak het plan om in de stad te gaan/blijven wonen dan de groep die vindt dat er slechte baankansen 
zijn. De groep die de baankansen ‘neutraal’ in schat heeft 3,64 keer zo vaak de intentie in Utrecht te 
blijven of te gaan wonen dan de groep die de baankansen slecht inschat (tabel 5.2). 
Ook de geschiktheid van de stad voor het op laten groeien van kinderen weegt zwaar mee. De groep 
studenten die Utrecht een goede stad vindt voor kinderen heeft 3,61  keer zo vaak de intentie om in 
Utrecht te gaan/blijven wonen dan de groep studenten die Utrecht een slechte kinderstad vinden. De 
groep die ‘neutraal’ is op dit punt heeft 3,86 keer zo vaak de intentie om in de stad te gaan of te 
blijven wonen vergeleken met de groep die Utrecht een slechte kinderstad vinden (tabel 5.2). 
Studenten denken dus voordat ze zijn afgestudeerd al na over eventuele kinderen. 
De beoordeling van voorzieningen blijkt tevens sterk van invloed op de keuze in Utrecht te 
gaan/blijven wonen. Studenten die meer dan gemiddeld tevreden zijn over de stadsvoorzieningen 
(totaalscore) zullen 3,23 keer zo vaak de intentie hebben in de stad te gaan of te blijven wonen dan 
studenten die gemiddeld tevreden zijn (tabel 5.2). 
Tenslotte is het erg opvallend is dat de beoordeling van de eigen woningkansen na de studie niet 
significant is en dus geen invloed heeft op de gedragsintentie om in de stad te gaan wonen (tabel 
5.2).  De slechte woningkansen in Utrecht werken dus niet afschrikkend. Een groot deel van de 
studenten wil er alsnog gaan wonen, zoals ook al bleek uit hoofdstuk 4. 
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5.4     Via welk onderdeel van de beoordeling van de stad verloopt de relatie 
 

Uit paragraaf 5.3.2 blijkt dat ‘familie in de stad’ en ‘uitgaan in de stad’ een relatie hebben met 
gedragsintentie via de beoordeling van de stad. Maar via welke aspecten van de beoordeling van de 
stad lopen deze relaties ? 
 
Tabel 5.3: Binaire logistische regressie levensloop, sociaal kapitaal, stadsgebruik beoordeling 
stadsvoorzieningen 

Model 3a Exp (B) 

Opleidingsniveau (Uni-HBO) 1,021 

Regionale achtergrond 0,880 

Familie in de stad 1,625** 

Liefdesrelatie 1,205 

Uitgaan [1] (heel vaak+vaak) 2,432** 

Uitgaan [2] (af en toe) 2,994** 

Uitgaan [3] (niet vaak+zelden) referentiecategorie - 
**  = significantie ≤0,01  -2 Log Likelihood = (744,61- 714,95)=29,66 
*    = significantie ≤0,05                 Nagelkerke= 0,069 
          

 
Tabel 5.4: Multinominale logistische regressie levensloop, sociaal kapitaal, stadsgebruik 
verwachting baankansen 

Model 3b Exp (B) 

Opleidingsniveau (Uni-HBO) 0,495 

Regionale achtergrond 0,880 

Familie in de stad 1,174 

Liefdesrelatie 1,105 

Uitgaan [1] (heel vaak+vaak) 1,791 

Uitgaan [2] (af en toe) 1,875 

Uitgaan [3] (niet vaak+zelden) referentiecategorie - 
Het model is niet significant (verschilt niet significant van het ‘kale’ model) 
Model sig. = 0,227  -2 Log Likelihood  (233,7-218,5)= 15,2 

 Nagelkerke= 0,032 

 
 
Tabel 5.5: Multinominale logistische regressie levensloop, sociaal kapitaal, stadsgebruik 
Verwachting goede stad kinderen 

Model 3c Exp (B) 

Opleidingsniveau (Uni-HBO) 0,894 

Regionale achtergrond 1,035 

Familie in de stad 1,739* 

Liefdesrelatie 1,042 

Uitgaan [1] (heel vaak+vaak) 3,392** 

Uitgaan [2] (af en toe) 2,230** 

Uitgaan [3] (niet vaak+zelden) referentiecategorie - 
**   = significantie ≤0,01   -2 Log Likelihood  (304,7-264,7)= 40,0 
*     = significantie ≤0,05                        Nagelkerke= 0,078 

 
De relatie van familie in de stad en gedragsintentie blijkt te lopen via de beoordeling van de 
stadsvoorzieningen en de beoordeling van Utrecht als kinderstad (tabel 5.3-5.5). Studenten met 
familie in de stad beoordelen de stadsvoorzieningen 1,63 keer vaker bovengemiddeld positief dan 
studenten zonder familie in de stad. Daarnaast vinden studenten met familie in Utrecht de stad 1,74 
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keer zo vaak een goede plaats om kinderen te krijgen en op te laten groeien. Wellicht is een deel van 
de studenten met familie in de stad zelf opgegroeid in de stad en hebben zij daardoor een positieve 
visie op Utrecht als kinderstad. Samenvattend kan gesteld worden dat studenten met familie de stad 
positiever beoordelen op de attributen en als kinderstad. Hierdoor hebben zij vaker de intentie in de 
stad te gaan/blijven wonen. 
 
Het verband tussen uitgaan in de stad en gedragsintentie blijkt ook te lopen via de beoordeling van 
de stadsvoorzieningen en de beoordeling van Utrecht als kinderstad (tabel 5.3-5.5). Studenten die 
vaak uitgaan beoordelen de stadsvoorzieningen 2,43 keer zo vaak bovengemiddeld positief als 
studenten die weinig uitgaan. Tevens vinden studenten die vaak uitgaan Utrecht 3,39 keer zo vaak 
een goede kinderstad vergeleken met studenten die weinig uitgaan. Mogelijk ondervinden studenten 
tijdens het uitgaan dat de stad niet zo onveilig is als vooraf gedacht en krijgen ze hierdoor een beter 
beeld van Utrecht als kindvriendelijke stad. Concluderend kan gezegd worden dat studenten die 
vaker uitgaan de stad positiever beoordelen op de attributen en als kinderstad en hierdoor vaker de 
intentie hebben om te gaan/blijven wonen in de stad. 
 
Tenslotte kan worden opgemerkt worden dat de objectieve variabelen in beperkte mate de variantie 
bepalen in de ‘beoordeling stadsvoorzieningen’, ‘baankansen’ en ‘verwachting van de stad als goede 
kinderstad’ (tabel 5.3-5.5). De Nagelkerke is namelijk erg laag bij zowel de ‘beoordeling van de 
stadsvoorzieningen’  (0,069) als ‘verwachting van de stad als goede kinderstad’ (0,078). Wat betreft 
de ‘baankansen’ is het model zelfs niet significant. 
 

5.5  Tussenconclusie 
 

Een aantal factoren blijkt van invloed op de gedragsintentie om in Utrecht te gaan/blijven wonen na 
de studie. Wanneer een student een  regionale achtergrond heeft of een liefdesrelatie wil hij/zij 
vaker in de stad gaan of blijven wonen. Als een student familie heeft in de stad zal de student vaker 
in de stad willen gaan of blijven wonen deels omdat de stad vaker positief wordt beoordeeld wat 
betreft stadsvoorzieningen en als kinderstad. Een student die vaak uitgaat zal ook vaker in de stad 
willen gaan of blijven wonen deels omdat de stad vaker positief wordt beoordeeld wat betreft 
stadsvoorzieningen en als kinderstad. Naast uitgaan en familie hebben de objectieve factoren geen 
invloed op de beoordeling van de stad (subjectieve factoren). 
De beoordeling van de stad blijkt in belangrijke mate van invloed op de intentie in Utrecht te 
gaan/blijven wonen. Het meeste invloedrijk is de inschatting van de baankansen gevolgd door de 
beoordeling als kinderstad. Ook de beoordeling van de stadsvoorzieningen blijkt van invloed op de 
intentie in de stad te  gaan of te blijven wonen. Zeer opvallend is dat de inschatting van de 
woningkansen niet van invloed is op de gedragsintentie. Ondanks de slechte woningkansen in 
Utrecht willen studenten er alsnog komen wonen.   
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6 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkst resultaten en conclusies van dit onderzoek gepresenteerd. Er 
zal een antwoord worden gegeven op de hoofdvraag. Vervolgens worden er in hoofdstuk 7 
aanbevelingen gegeven voor de gemeente Utrecht en voor mogelijk verder onderzoek. 
 
Hoogopgeleiden zijn belangrijk voor Utrecht. Ze dragen bij aan een goede economische ontwikkeling 
en worden daarom ook wel het human capital van een stad genoemd. Het is dus van groot belang 
studenten vast te houden wanneer zij afstuderen. Maar hoe houdt een stad zijn studenten vast?  
Vanuit de bestaande literatuur waren er een aantal verwachtingen. De levensloop van de student 
zou van invloed zijn op de binding met een stad. Hierbij zouden studenten die in de regio zijn 
opgegroeid of een stage doen in de stad er vaker gaan wonen na de studie. Ook stelt men in de 
literatuur dat sociale contacten belangrijk zijn voor de binding met de stad. Vriendschappen, familie 
en het lidmaatschap van een studentenvereniging zouden ervoor zorgen dat studenten in de 
studiestad gaan/blijven wonen.  Tenslotte blijkt uit eerder onderzoek dat de beoordeling van een 
stad een belangrijke rol speelt bij de keuze er al dan niet te gaan wonen na de studie. De verwachte 
kansen in de stad (bijvoorbeeld baan- en woningkansen) zouden hierbij belangrijk zijn. Wat 
nauwelijks in eerdere publicaties is onderzocht is de invloed van het gebruik van de stad op de 
binding.   
 
Hoe zit het voor de stad Utrecht? Willen studenten er wonen na hun studie? En welke factoren zijn 
hierbij bepalend? Dit is onderzocht in deze thesis aan de hand van de volgende hoofdvraag:  
In hoeverre hebben Utrechtse studenten de intentie om te gaan of te blijven wonen in de stad na het 
afstuderen en welke invloed hebben levensloop, sociaal kapitaal, stadsgebruik en de beoordeling van 
de stad op deze gedragsintentie? 
Of studenten in Utrecht  willen wonen na de studie is gemeten aan de hand van ‘gedragsintentie’. 
Bestaande literatuur wees uit dat dit de  beste voorspeller is van uiteindelijk gedrag.  Uit het in deze 
thesis uitgewerkt onderzoek blijkt dat Utrecht populair is  als woonstad na de studie. Maar liefst 44% 
van de studenten wil er gaan of blijven wonen wanneer zij afgestudeerd zijn, zelfs al moeten ze 
hiervoor wat langer wachten op een geschikte woning. De meeste studenten willen na de studie aan 
de oostzijde van de binnenstad wonen of in de binnenstad zelf. 
 
Een aantal factoren blijkt van invloed op de binding met Utrecht. Ten eerste de levensloop. 
Studenten die in de provincie Utrecht zijn opgegroeid willen vaker in de stad gaan/blijven wonen na 
de studie. Stage lopen in de stad is tegen de verwachting in niet van significante betekenis voor de 
binding met de Domstad.  
Ten tweede de sociale contacten  (het sociaal kapitaal). In tegenstelling tot ander onderzoek blijkt 
dat vriendschappen in de stad en het lid zijn van een studentenvereniging niet leiden tot het vaker 
gaan/blijven wonen in de stad. Deze factoren leiden blijkbaar tot meer binding met vrienden maar 
niet met de stad. Wat wel zorgt voor verbondenheid met de stad is een liefdesrelatie. Een partner in 
de stad zorgt ervoor dat men vaker de intentie heeft er te gaan/blijven wonen. Ook familie in de stad 
is een bindend element. Familiebanden blijken nog steeds een belangrijke rol te spelen in deze tijd. 
Ten derde het stadsgebruik. Uit de analyse blijkt dat het gebruik van de faciliteiten stad van invloed is 
op de binding met de stad. In het bijzonder het gebruik van uitgaansgelegenheden. Studenten die 
veel uitgaan in Utrecht hebben vaker de intentie in stad te gaan/blijven wonen. Dit komt voor een 
deel doordat zij de stad positiever beoordelen. Ook het gebruik van cultuurpodia tijdens de studie is 
van betekenis voor de binding.  
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Ten slotte speelt de stadsbeoordeling een belangrijke rol wat betreft de keuze om te gaan/blijven 
wonen in Utrecht. In de literatuur (Ajzen, 1991) werd gesteld dat verwachtingen (perceived 
behaviour control) van invloed zijn op intentie. Daarom werd in deze thesis verwacht dat de 
baankansen, woningkansen, verwachting goede kinderstad (samen perceived behaviour control) een 
belangrijke rol zou spelen met betrekking tot gedragsintentie. De perceived behaviour control blijkt 
uiteindelijk vooral een belangrijke variabele te zijn als het gaat om banen en kinderen. De inschatting 
van de baankansen (bij Utrecht als woonplek) blijkt van grote invloed te zijn op de intentie om in 
Utrecht te gaan/blijven wonen. Studenten die verwachten dat er goede kansen zijn op een geschikte 
baan hebben vaker de intentie in de stad te gaan/blijven wonen vergeleken met studenten die de 
baankansen als slecht inschatten. Utrecht scoort goed op dit gebied. 51% van de studenten is positief 
over de baankansen. Opvallend is dat nagenoeg alle verschillende studierichtingen positief zijn wat 
betreft baankansen. Alleen diergeneeskunde studenten verwachten minder kansen te hebben op 
een baan.  
Verrassend blijkt dat de verwachting van de woningkansen niet van invloed is op de intentie in 
Utrecht te gaan/blijven wonen. De woningkansen in Utrecht worden als ‘slecht’ beoordeeld door 
studenten, slechts 10% is hier positief over. Ondanks de negatieve inschatting van de woningkansen 
willen studenten toch in Utrecht gaan wonen. Dit betekent echter niet dat het woningaanbod niet 
belangrijk is. Als er geen woningen zijn op het moment van afstuderen zal de student alsnog 
vertrekken, ook al is er de intentie om in de stad te gaan wonen. Zo gaf ongeveer 70% van de 
studenten aan dat het beperkte woningaanbod de belangrijkste reden zou zijn om eventueel te 
vertrekken na het afronden van de studie. Studenten willen dus graag in Utrecht gaan/blijven wonen 
maar voorzien het vinden van een woning  als probleem. Als er genoeg geschikte woningen worden 
aangeboden voor afstudeerders zal een grote groep studenten uiteindelijk in Utrecht gaan/blijven 
wonen. 
Naast wonen en werken komt naar voren dat studenten al goed na denken over kinderen. De 
beoordeling van Utrecht als geschikte stad voor het opgroeien van kinderen blijkt van grote invloed 
op de intentie om in Utrecht te gaan of te blijven wonen. Utrecht wordt redelijk beoordeeld als 
kinderstad, 38% van de studenten vindt het een goede stad om kinderen op te laten groeien.   
Tot slot blijken stadsvoorzieningen, zoals uitgaansgelegenheden, cultuurvoorzieningen en 
restaurants, belangrijk voor het binden van studenten aan de stad. Studenten die de 
stadsvoorzieningen bovengemiddeld positief beoordelen hebben vaker de intentie in de stad te 
gaan/blijven wonen dan studenten die de stadsvoorzieningen gemiddeld beoordelen. Utrecht doet 
het goed op dit punt, de student is gemiddeld erg tevreden over de stedelijke voorzieningen met 
uitzondering van het kameraanbod. 
 
Uit dit onderzoek blijkt dat de perceived behaviour control (verwachtingen), uit het model van Ajzen 
(1991), een belangrijke invloed heeft op intentie. Echter besteed Ajzen in zijn model beperkte 
aandacht aan de daadwerkelijke mogelijkheden (actual control). Dit onderzoek laat zien dat 
gedragsintenties zich namelijk niet zullen vertalen in gedrag wanneer de concrete mogelijkheden 
(een beschikbare woning) ontbreken. Met andere woorden voor het goed voorspellen van 
daadwerkelijk gedrag in deze thesis moeten we buiten het model van Ajzen nog kijken naar de 
daadwerkelijke mogelijkheden (actual control). 
 
In deze thesis is tevens onderzocht of de relatie van de objectieve factoren (levensloop, sociaal 
kapitaal, stadsgebruik) met gedragsintentie via de beoordeling van de stad loopt. Dit bleek maar bij 
een beperkt aantal objectieve variabelen het geval te zijn; alleen familie en vaak uitgaan in de stad 
leiden tot het positiever beoordelen van de stad gevolgd door een toenemende intentie in de stad te 
gaan/blijven wonen.  

 
Concluderend kan gezegd worden dat Utrecht door hoogopgeleiden zeer gewaardeerd wordt als 
woonstad. Als deze waardering beloond wordt in de vorm van de juiste woning ziet de toekomst er 
rooskleurig uit wat betreft het vasthouden van studenten in de stad. De Domstad kan dan met recht 
worden gezien als een broedplaats voor hoogopgeleiden.  
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Tot slot is het van belang op te merken dat de resultaten in dit onderzoek niet volledig representatief 
zijn voor de totale populatie Utrechtse studenten vanwege ondervertegenwoordiging van 
vrouwelijke studenten en een mogelijk sterkere betrokkenheid van een deel van de respondenten bij 
de vraagstelling van dit onderzoek.  
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7 Aanbevelingen 

 
Utrecht is een aantrekkelijke stad voor hoogopgeleiden, veel van hen willen in de stad gaan of blijven 
wonen na de studie.  Studenten zien Utrecht als een goede woonplek voor het vinden van een baan , 
mede dankzij de goede bereikbaarheid van banen vanuit de stad. Het zou mooi zijn als Utrecht deze 
goede arbeidsmarktpositie (reputatie) kan behouden aangezien werk van grote invloed is op de 
uiteindelijke beslissing in de stad te gaan of te blijven wonen.  
 
Naast werk wordt Utrecht zeer positief beoordeeld als het gaat om haar stedelijke voorzieningen. 
De beoordeling van stadsvoorzieningen blijkt bepalend voor de binding van studenten. Het is dan ook 
zaak de kwaliteit van deze stedelijke attracties hoog te houden door te blijven investeren in 
bijvoorbeeld  uitgaansgelegenheden en cultuurpodia.  Het is hierbij belangrijk de stad  levendig te 
houden , voor zowel huidige studenten als afgestudeerden, door bijvoorbeeld ruimte te geven aan 
nieuwe initiatieven betreft uitgaan (horeca) en cultuur. Utrecht is goed op weg op cultuurgebied. In 
de nabije toekomst zal het nieuwe muziekpaleis  geopend worden. Samen met festivals (Filmfestival, 
Festival Oude muziek) en andere culturele evenementen (Springdance, Culturele Zondagen en YO-
opera) heeft de stad een mooi aanbod. Mogelijk is er met de groei van de stad nog ruimte voor 
uitbreiding van het culturele- en uitgaansaanbod. 
 
Het is prachtig dat Utrecht zo gewaardeerd wordt op het gebied van werk en stadsattracties. De 
woningmarkt blijkt echter het cruciale punt voor het vasthouden van studenten. Zijn er geen 
woningen op het moment van afstuderen dan moeten studenten noodgedwongen vertrekken, ook al 
hebben ze een baan in Utrecht en vinden ze de stad leuk. Het aanbod van starterswoningen is dus 
essentieel. Het advies is om door te gaan met het bouwen van starterswoningen, bij voorkeur in de 
binnenstad en om de binnenstad heen. Daar willen de studenten het liefst wonen na de studie. Deze 
wens sluit aan bij de plannen die zijn gemaakt in het Dynamisch Stedelijk Masterplan (DSM) om 
woningen te gaan bouwen op binnenstedelijke locaties voor onder andere starters. Vanuit de 
woonwensen die naar voren komen in dit onderzoek (figuur 4.18),  lijken met betrekking tot het DSM 
de Cartesiusdriehoek en de Rubenslaan gewilde locaties om te wonen voor starters. Maar ook 
andere locaties zoals de Veemarkt, het Belastingkantoor en  het Kruiskwartier liggen in gebieden 
waar studenten graag willen wonen na hun studie. Over het geheel gezien zijn alle gebieden rondom 
de binnenstad populair. Naast starterswoningen is het belangrijk om betaalbare en goede woningen 
aan te bieden voor doorstarters zodat de starters uiteindelijk door kunnen stromen naar deze 
woningen. Dit zal er voor zorgen dat de hoogopgeleiden ook echt behouden worden in de stad.  
 
Tenslotte speelt het woonklimaat voor kinderen een belangrijke rol bij de keuze van studenten om in 
Utrecht te gaan/blijven wonen. Het is dus belangrijk te investeren in (het imago van)Utrecht als 
kindvriendelijke stad. Hierbij is het ten eerste aan te raden te zorgen voor voldoende  
eengezinswoningen. Verder blijkt uit de theorie over family friendly cities dat het belangrijk is te 
zorgen voor faciliteiten  zoals basisscholen, kinderopvang en speelruimte (speeltuinen, parken). Als 
het gaat over kinderopvang dan is het van belang dat deze van goede kwaliteit is, betaalbaar is en op 
de juiste locaties gevestigd is zodat men er niet ver voor hoeft te reizen. Wat betreft basisonderwijs 
is het belangrijk dat er voldoende aanbod is en dat de kwaliteit hoog is. Tevens is het aanbod van  
aansluitende scholing/faciliteiten na de basisschool  belangrijk, wil men de gezinnen langer 
vasthouden.  
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Een vraag die afsluitend gesteld kan worden  is hoe Utrecht zich verhoudt ten opzichte van andere 
studentensteden? De beoordeling als kinderstad lijkt nu matig positief maar wellicht scoort Utrecht 
hier wel beter op dan andere Nederlandse studentensteden. Voor een beter beeld zou het dan ook 
interessant zijn onderzoek te doen in andere studentensteden waardoor een vergelijking mogelijk is. 
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9 Bijlagen 
 
 

Bijlage 1: De enquête 

 
Enquête vragen  
 

Studiegegevens 
 

A1 Volg je een hogere opleiding in Utrecht? (Ook als je tijdelijk je studie hebt onderbroken).  
[meerkeuzevraag] 

o Ja, een universitaire studie  
o Ja, een HBO-opleiding (Ga verder bij A4) 
o Nee   >>  einde vragenlijst: "Je behoort helaas niet tot de doelgroep 

van dit onderzoek. Bedankt voor je deelname."] 
 
A2 In welk vakgebied volg je je universitaire studie? 
[ meerkeuzevraag]  

o Betawetenschappen 
o Diergeneeskunde 
o Geesteswetenschappen 
o Humanistiek 
o Geowetenschappen 
o Recht, Economie, Bestuur en organisatie (REBO) 
o Sociale wetenschappen 
o Geneeskunde 
o Anders namelijk… 

 
A3 In welke studiefase zit je momenteel?  

o Bachelor  
o Master 

 
Ga naar vraag A6 
 
A4 In welk vakgebied volg je je HBO-opleiding? 
[meerkeuzevraag] 

o Bouw en Omgeving 
o Communicatie en Journalistiek 
o Economie en Management 
o Gezondheidszorg 
o Informatie- en Communicatietechnologie 
o Life Sciences and Chemistry 
o Maatschappij en Recht 
o Onderwijs en Opvoeding 
o Techniek en Design 
o Anders namelijk… 
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A5 In welke studiefase zit je momenteel?  
o Propedeuse 
o Hoofdfase 
o Afstudeerjaar 

 
A6 Doe je een voltijd of deeltijd opleiding?  
[meerkeuzevraag] 

o Voltijd 
o Deeltijd 
o Duaal (Werken en leren) 
 

A7 Sinds wanneer studeer je in Utrecht? Als je tussentijds bent gestopt, gaat het om het jaar dat je je 
voor je studie inschreef. 

o 2012 
o 2011 
o 2010 
o 2009 
o 2008 
o 2007 
o 2006 
o 2005 
o 2004 
o 2003 
o Voor 2003 

 

Wonen 
 
B1 Waar woonde je voordat je ging studeren in Utrecht? 

o Utrecht stad 
o In Zeist, Maarssen, IJsselstein, Vianen, Nieuwegein, De Bilt, Stichtse Vecht, Bunnik of Houten 
o Andere gemeente in Provincie Utrecht  
o Ergens anders in Nederland, namelijk …………… 
o In het buitenland 

 
B2 Hoeveel jaar heb je sinds je 12e in de stad Utrecht gewoond? 
Als er onderbrekingen zijn geweest haal je die van het aantal jaren af. 

 <1 jaar 

 1-2 jaar 

 2-3 jaar 

 3-4 jaar 

 4-5 jaar 

 5-6 jaar 

 6-7 jaar 

 Meer dan 7 jaar 

 Ik heb niet in de stad Utrecht gewoond sinds mijn 12e 
 
B3 Waar woon je op dit moment? 

o Utrecht stad  
o In Zeist, Maarssen, IJsselstein, Vianen, Nieuwegein, De Bilt, Stichtse Vecht, Bunnik of Houten 

(Ga naar B5) 
o Ergens anders, namelijk…….. (Ga naar C1) 
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B4 Wat is je huidige woonsituatie?   
o Bij ouders in huis 
o Kamer van particuliere huisbaas 
o Kamer van woningcorporatie SSH/andere woningcorporatie 
o Huurwoning woningcorporatie 
o Huurwoning particulier 
o Koopwoning 
o Anders 
 
B5 Wat is de postcode van je woonadres? 
….. 

 
Sociale activiteiten 
 
C1 Van welke van onderstaande studentenvereniging in Utrecht ben je lid, of lid geweest? Meerdere 
antwoorden mogelijk 
– USC 
- UVSV  
- Veritas  
- Unitas  
- Orca 
- Triton  
- Histos  
-  anders namelijk…                                
- Ik ben geen lid (geweest) van een Utrechtse studentenvereniging (Ga naar C2) 
 
C1b Je hebt aangegeven dat je lid bent (geweest) van [invul – zie C1]: hoe lang ben je hier lid van 
(geweest)?  

o > 1 jaar 
o 1-2 jaar 
o 2-3 jaar 
o 3-4 jaar 
o 4-5 jaar 
o 5-6 jaar 
o Meer dan 6 jaar 

 
C2 Ben je in je studietijd langer dan een jaar lid of lid geweest van andere vereniging/organisatie in 
de stad Utrecht dan een Utrechtse studentenvereniging (Bijvoorbeeld: studievereniging, 
sportvereniging enz.)?  

o Ja, van 1 vereniging/organisatie 
o Ja, van 2 verenigingen/organisaties 
o Ja, van 3 verenigingen/organisaties  
o Ja, van meer dan 3 verenigingen/organisaties 
o Nee 

 
C3 Heb je een betaalde bijbaan of betaald werk in de stad Utrecht?  

o Ja  
o Nee (Ga naar C4) 

 
C3b Hoeveel uur doe je dit werk (gemiddeld) per maand? Als je meerdere werkgevers hebt, tel de 
uren dan bij elkaar op. 
[open] uur 
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C4 Heb je familie in de stad Utrecht wonen? Meerdere antwoorden mogelijk 

o Ja, ouders/broers/zussen 
o Ja, ooms/tantes/neven/nichten/opa's/oma's 
o Nee 

 
C5 Loop je stage of heb je stage gelopen in de stad Utrecht? 

o Ja 
o Nee  

 
C6 Hoeveel tijd breng je gemiddeld door met vrienden, kennissen en huisgenoten (exclusief ouders 
of eventuele relatie) die in de stad Utrecht wonen? 

o 0-5 uur per week 
o 6-10 uur per week 
o 11-15 uur per week 
o 16-20 uur per week 
o 21-25 uur per week 
o Meer dan 25 uur per week 
o Weet ik niet 

 
C7 Heb je een liefdesrelatie of vaste partner in de stad Utrecht? 

o Ja 
o Nee 
o Wil ik niet zeggen 

 

Beoordeling Utrecht als stad 
D1 Hoe beoordeel je de stad Utrecht op de volgende punten? 
 
                                       zeer tevreden -  tevreden – neutraal – ontevreden- zeer ontevreden- weet niet/geen mening 

Kameraanbod 
Cultuurvoorzieningen (theater, muziekzaal, musea, bios)  
Uitgaansgelegenheden (cafés, clubs) 
Restaurants/ eetgelegenheden 
Sportvoorzieningen 
Zorgvoorzieningen (huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut, psycholoog enz.) 
Winkelaanbod (niet voor boodschappen) 
Bereikbaarheid Utrecht 
Veiligheid (geen verkeersveiligheid) 
Natuur en landschap 
Sfeer stadscentrum 
 

Consumptie in de stad 
 
E1 Kun je voor de volgende voorzieningen aangeven hoe vaak je ze in Utrecht bezoekt? 
 

             Heel vaak -  vaak – af en toe – niet vaak- zelden- Weet niet 

Uitgaansgelegenheden (cafés, clubs)  
Restaurants/eetgelegenheden  
Sportvoorzieningen (om zelf te sporten) 
Sportwedstrijden (om sport te kijken) 
Cultuurpodia (theater, muziekzaal, musea, bios)  
Winkels (niet voor boodschappen)   
Evenementen/festivals  
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Wonen in Utrecht na de studie 
 
F1 Kun je voor de volgende stellingen aangeven in hoeverre je het er mee eens bent? (helemaal mee 
eens, mee eens, neutraal, oneens, helemaal mee oneens, weet niet/geen mening) 

 
A. Ik ben van plan in de stad Utrecht te gaan/blijven wonen als ik ben afgestudeerd. 
B. Ik prefereer de stad Utrecht boven andere plaatsen om te gaan/blijven wonen na het afstuderen, 
zelfs als ik hiervoor wat langer naar een geschikte woning moet zoeken. 
C. Ik prefereer de stad Utrecht boven andere plaatsen om te gaan/blijven wonen na het afstuderen, 
ook al zijn de gemiddelde woonlasten relatief hoog in Utrecht. 
 
F2 Kun je voor de volgende stellingen aangeven in hoeverre je het er mee eens bent? (helemaal mee 
eens, mee eens, neutraal, oneens, helemaal mee oneens, weet niet/geen mening) 
 
A. Utrecht is een goede stad om kinderen te krijgen en op te laten groeien. 
B. Mijn vrienden en/of familie verwachten dat ik in de stad Utrecht ga wonen na het afronden van 
mijn studie. 
 
F3 Mocht je in de stad Utrecht gaan/blijven wonen na het afstuderen zou je dan een woning willen 
kopen of huren? 

o Kopen 
o Huren 
o Weet ik niet 
o Niet van toepassing 

 
F4 Mocht je in de stad Utrecht gaan/blijven wonen na het afronden van de studie wil je dan: 

o Dichtbij de binnenstad wonen 
o Meer naar de rand van de stad wonen 
o Weet ik niet 
o Niet van toepassing 

 
F5 Mocht je in de stad Utrecht gaan/blijven wonen na het afronden van de studie in welke wijk zou je 
dan willen wonen? [invoegen wijkkaart] 
Je mag meerdere wijken selecteren 

o 1. Oog in Al/Welgelegen 
o 2. Lombok/Majellapark 
o 3. Ondiep/Pijlsweerd 
o 4. Zuilen 
o 5. Overvecht Noord 
o 6. Overvecht Zuid 
o 7. Vogelenbuurt/Tuinwijk/Wittevrouwen 
o 8. Tuindorp/Voordorp 
o 9. Omgeving Wilhelminapark/Nachtegaalstraat/Oudwijk 
o 10. Rijnsweerd/Uithof 
o 11. Abstede/Gansstraat 
o 12. Binnenstad 
o 13. Hoograven/Tolsteeg 
o 14. Lunetten 
o 15. Rivierenwijk/Dichterswijk 
o 16. Transwijk 
o 17. Kanaleneiland 
o 18. Leidsche Rijn 
o 19. Vleuten-De Meern 
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o Weet ik niet 
o Niet van toepassing 

 
F6 In welke andere stad/plaats dan Utrecht zou je na je studie willen wonen? Je mag meerdere 
plaatsen noemen. Is er geen plaats die je voorkeur heeft, maar een regio of provincie, noem dan die 
regio of provincie. 
………………….. 
…………………… 
…………………….. 
o Weet ik niet 
o Niet van toepassing 
 
F7 Wat kunnen voor jou motieven zijn om na de studie niet in de stad Utrecht te gaan/blijven 
wonen? Je mag meerdere motieven selecteren. 

o Weinig loopbaanmogelijkheden 
o Weinig te doen (cultuuraanbod, uitgaansgelegenheden) 
o Beperkt woningaanbod 
o De grootte van de stad is onprettig 
o Onveilige stad, veel criminaliteit 
o Beperkte sportmogelijkheden 
o Slechte bereikbaarheid 
o Slechte sfeer stadscentrum 
o Weinig natuur en groenvoorzieningen 
o Beperkt winkelaanbod 
o Vrienden, relatie, familie wonen niet dichtbij 
o Teveel studentengericht 
o Anders namelijk………….. 
o Geen 

 
F8 Wat kunnen voor jou motieven zijn om na je studie wel in de stad Utrecht te blijven/gaan wonen? 
Je mag meerdere motieven selecteren. 

o Veel loopbaanmogelijkheden 
o Veel te doen (cultuuraanbod, uitgaansgelegenheden) 
o Groot woningaanbod 
o De grootte van de stad is prettig 
o Veilige stad, weinig criminaliteit 
o Goede sportmogelijkheden 
o Goede bereikbaarheid 
o Goede sfeer stadscentrum 
o Voldoende natuur en groenvoorzieningen 
o Goed winkelaanbod 
o Vrienden, relatie, familie wonen dichtbij 
o Studentenstad 
o Anders namelijk……… 
o Geen 

 
F9 Utrecht is een goede woonplek voor het vinden van een baan (in de stad zelf of met een 
aanvaardbare reistijd buiten de stad)? 

o Helemaal mee eens 
o Mee eens 
o Neutraal 
o Oneens  
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o Helemaal mee oneens 
o Weet niet/ geen mening 

 
F10 Hoe denk je dat de kansen zijn op het vinden van een geschikte woning in de stad Utrecht als je 
bent afgestudeerd? 

o Zeer goed 
o Goed 
o Niet goed, niet slecht 
o Slecht 
o Zeer slecht 
o Weet ik niet 

 

Persoonsgegevens 
G1 Wat is je geslacht? 

o Man 
o Vrouw 

 
G2 Wat is je leeftijd? (in hele jaren) 
….. 
 
Als dank voor het meewerken aan dit onderzoek, geven we onder de deelnemers tien Bol.com-
waardenbonnen weg. Wil je kans maken op de één van die bonnen, vul dan hier je emailadres in. 
Met de winnaars nemen we uiterlijk eind juni per mail contact op. 
…………………….. 
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Bijlage 3: afhankelijke variabele gedragsintentie 

 
1. F1_1Nieuw  

Ik ben van plan in de stad Utrecht te gaan/blijven wonen als ik ben afgestudeerd. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Eens 266 46,7 47,4 47,4 

Neutraal/weet niet/geen 

mening 
159 27,9 28,3 75,8 

Oneens 136 23,9 24,2 100,0 

Total 561 98,4 100,0  

Missing System 9 1,6   

Total 570 100,0   

 

2. F1_2Nieuw  

Ik prefereer de stad Utrecht boven andere plaatsen om te gaan/blijven wonen na het 

afstuderen, zelfs als ik hiervoor wat langer naar een geschikte woning moet zoeken. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Eens 257 45,1 45,8 45,8 

Neutraal/Weetniet/Geen 

mening 
138 24,2 24,6 70,4 

Oneens 166 29,1 29,6 100,0 

Total 561 98,4 100,0  

Missing System 9 1,6   

Total 570 100,0   

 

3. F1_3Nieuw 

Ik prefereer de stad Utrecht boven andere plaatsen om te gaan/blijven wonen na het 

afstuderen, ook al zijn de gemiddelde woonlasten relatief hoog in Utrecht. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Eens 197 34,6 35,1 35,1 

Neutraal/Weetniet/Geen 

mening 
159 27,9 28,3 63,5 

Oneens 205 36,0 36,5 100,0 

Total 561 98,4 100,0  

Missing System 9 1,6   

Total 570 100,0   
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Meten stelling 1,2 en 3 hetzelfde 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 561 98,4 

Excluded
a
 9 1,6 

Total 570 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,874 3 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

F1_1Nieuw 3,8520 2,551 ,706 ,866 

F1_2Nieuw 3,7825 2,235 ,819 ,763 

F1_3Nieuw 3,6061 2,378 ,749 ,829 
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Bijlage 4:  Voorbereiding regressie model 1 

 
Figuur 9.1 : De significante variabelen uit levensloop, sociaal kapitaal en stadsgebruik 

       (3 multinominale regressiemodellen los van elkaar gedraaid) 

 

 

 
Tabel 9.1: Multinominale logistisch regressie levensloopvariabelengedragsintentie 

Levensloop Sig. Exp (B) 

Regionale achtergrond* 0,005 2,292 

Woonduur [1] (4 jaar of meer)* 0,006 2,452 

Woonduur [2] (2 tot 4 jaar) 0,539 1,217 

Woonduur [3] (0 tot 2 jaar) referentiecategorie - - 

Bijbaan 0,337 1,253 

Woonlocatie (woonwijk in Utrecht) 0,493 1,212 

Woonsituatie (huur/koopwoning vs. op kamers/bij ouders) 0,964 0,986 

Stage 0,373 0,8 

Opleidingsniveau (HBO-Uni) 0,151 0,614 
*= significantie ≤0,05                         -2 Log Likelihood  (442,2- 400,2)= 42,0 
**= significantie ≤0,10                          Nagelkerke= 0,098 

 
 
Tabel 9.2: Multinominale logistisch regressie sociaal kapitaalgedragsintentie 

Sociaal kapitaal Sig. Exp (B) 

Liefdesrelatie* 0,000 2,761 

Familie in de stad* 0,000 2,425 

Vrienden in de stad [1] (21u of meer per week)* 0,004 1,375 

Vrienden in de stad [2] (6-20u per week)* 0,007 1,237 
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Vrienden in de stad [3] (0-5 per week) - - 

Lid studentenvereniging 0,437 1,187 
*= significantie ≤0,05                      -2 Log Likelihood  (305,3-238,7)= 66,6 
**= significantie ≤0,10                      Nagelkerke= 0,129 

 
Tabel 9.3: Multinominale logistische regressie stadsgebruikgedragsintentie 

Stadsgebruik Sig. Exp (B) 

Uitgaan * 0,000 5,302 

Cultuurpodia** 0,057 1,936 

Winkels (geen boodschappen)** 0,053 0,469 

Sportwedstrijden 0,728 1,370 

Sportvoorzieningen 0,435 1,211 

Evenementen/Festivals 0,753 1,082 

Restaurants 0,640 0,836 
*= significantie ≤0,05                        -2 Log Likelihood  (856,2-781,3)= 74,9 
**= significantie ≤0,10                      Nagelkerke= 0,145 
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Bijlage 5: Hypothesen  
Op basis van de theorie zijn onderstaande hypothesen opgesteld. De hypothesen worden in dit 
onderzoek niet  stuk voor stuk getoetst maar de relevante verbanden zullen naar voren komen aan 
de hand van de regressieanalyse (hoofdstuk 5). 
 
Levensloop 

1. Studenten die in de regio Utrecht (stad, randgemeenten, provincie) woonden voordat ze in 
Utrecht gingen studeren hebben vaker de intentie in de stad te gaan/blijven wonen dan 
studenten die niet in de regio woonden.    (Regionale achtergrond) 

2. Hoe langer een student in Utrecht woont, hoe vaker hij/zij de intentie heeft in de stad te 
gaan/blijven wonen.      (Woonduur) 

3. Studenten die stage lopen of hebben gelopen in de stad hebben vaker de intentie te 
gaan/blijven wonen in de stad dan studenten die geen stage lopen of hebben gelopen.      

(Stage) 
4. Studenten die in de binnenstad of in andere populaire studentenbuurten (tabel 4.7) 

(Lombok/Majellapark ,Vogelenbuurt/Tuinwijk/Wittevrouwen ,Tuindorp/Voordorp , 
Omgeving Wilhelminapark/Nachtegaalstraat/Oudwijk , -Abstede/Gansstraat ) wonen hebben 
vaker de intentie in de Utrecht  te blijven wonen dan studenten die in de minder populaire 
buurten wonen.      (Woonlocatie) 

5. Studenten met een betere woonsituatie (huurwoning woningcorporatie of huurwoning 
particulier, koopwoning) hebben vaker de intentie in Utrecht te gaan/blijven wonen dan 
studenten met een mindere woonsituatie (kamer particuliere huisbaas of kamer van 
woningcorporatie, bij ouders in huis)   (Woonsituatie) 

 
 
Sociaal kapitaal 

6. Studenten die lid zijn van een studentengezelligheidsvereniging hebben vaker de intentie in 
de stad te gaan/blijven wonen dan studenten die geen lid zijn van een 
studentengezelligheidsvereniging.    (Lid vereniging) 

7. Hoe meer tijd studenten doorbrengen met vrienden in de stad Utrecht, hoe vaker zij de 
intentie hebben in de stad te gaan of te blijven wonen.  (Vrienden in de stad) 

8. Studenten met familie in de stad hebben vaker de intentie in de stad te gaan/blijven wonen 
dan studenten zonder familie in de stad.   (Familie in de stad) 

9. Studenten met een partner/liefdesrelatie in de stad hebben vaker de intentie in de stad te 
gaan/blijven wonen dan studenten zonder partner.  (Liefdesrelatie) 

 
Stadsgebruik 

10. Hoe meer een student gebruik maakt van de stad, hoe vaker hij/zij de intentie heeft in de 
stad te gaan/blijven wonen.     (Stadsgebruik) 

 
Stadsbeoordeling 

11. Hoe beter studenten de stad beoordelen wat betreft stadsvoorzieningen, hoe vaker ze de 
intentie hebben te gaan/blijven wonen in de stad.  (Tevredenheid stadsvoorzieningen) 

12. Hoe beter studenten de baankansen beoordelen, hoe vaker ze de intentie hebben te 
gaan/blijven wonen in de stad.     (Verwachting baankansen) 

13. Hoe beter studenten de woningkansen beoordelen, hoe vaker ze de intentie hebben te 
gaan/blijven wonen in de stad.     (Verwachting woningkansen) 

14. Hoe beter studenten de stad geschikt vinden voor het opgroeien van kinderen, hoe vaker ze 
de intentie hebben te gaan/blijven wonen in de stad.  (Verwachting goede stad kinderen) 
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Bijlage 6:  Stadsgebruik Utrechtse studenten 
 
Figuur 9.2: Percentage studenten dat vaak gebruik maakt van de betreffende voorziening 

 
*Cultuurpodia= theater, muziekzaal, musea, bios 
N=475 & N=88 Chi-kwadraat Sign (totaalscore gebruik  voorzieningen)= 0,00  Cramers V=0,23    

 
Studenten die in Utrecht wonen maken significant meer gebruik van de voorzieningen dan studenten 
die niet in Utrecht wonen. De groep die in Utrecht woont maakt met name meer gebruik van de 
uitgaansgelegenheden, sportvoorzieningen en cultuur. 
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Bijlage 7:  Vertrekmotieven en motieven in Utrecht te blijven/gaan open 

vraag 

 
Mogelijke motieven voor vertrek uit Utrecht 
 
Werk en carrière elders (35x genoemd) 
Een grote groep studenten geeft aan te zullen vertrekken als ze een baan ergens anders vinden. Ook 
wordt het werk van de partner in een andere stad genoemd als mogelijke reden voor vertrek. Verder 
werden genoemd: stage ergens anders, een PhD plek ergens anders en meer carrièremogelijkheden 
ergens anders.  
 
Woningen te duur en/of  te lange wachtlijst (25x) 
Veel studenten geven de te hoge prijzen van huur- en koopwoningen aan als mogelijke vertrekreden. 
Hierbij werd genoemd dat er te weinig huurwoningen zijn voor starters en veel te lange wachtlijsten 
voor studenten die hun woning uit moeten al dan niet vanwege een campuscontract. Ook werd 
genoemd dat er weinig sociale huurwoningen zijn. 
 
Te drukke stad (11x) 
Een aantal studenten vindt Utrecht (op termijn) een te drukke stad. Hierbij wordt door een deel ook 
de verkeersdrukte genoemd. 
 
Kinderen niet in Utrecht op laten groeien (11x) 
Veel studenten vinden Utrecht een te drukke stad om hun kinderen op te voeden. Genoemd worden 
de onveiligheid qua verkeer en dat kinderen niet alleen gelaten kunnen worden met spelen. Tevens 
wordt gezegd dat een studentenstad niet leuk is om kinderen te laten opgroeien. Er moet bij gezegd 
worden dat een deel van deze studenten het antwoord gaf kinderen überhaupt niet in een stad te 
willen laten opgroeien, dus ook niet in Utrecht. 
 
Behoefte aan vernieuwing (10x) 
De behoefte aan vernieuwing en de nieuwsgierigheid naar andere steden werd genoemd als 
mogelijke vertrekreden. Meerdere studenten gaven aan het goed te vinden voor de zelfontplooiing 
om op verschillende plekken te gaan wonen. Ook gaven studenten aan ‘uitgekeken’ te zijn op 
Utrecht. 
 
Negatieve punten aan Utrecht als stad (10x) 
Weinig studenten hadden uitgesproken negatieve punten over Utrecht als stad. Toch werden enkele 
individuele uitspraken gedaan zoals. “Er is op teveel plaatsen sprake van betaald parkeren”. “Er is 
teveel van een bepaald type mensen in Utrecht”. Verder werden genoemd: rolstoelonvriendelijk, 
vervuilde lucht, vrouwenoverschot en weinig ruimte. Verder werd genoemd dat omliggende wijken 
van het stadscentrum onverzorgd zijn en niet mooi om te zien. Ten slotte werd gezegd “Utrecht is 
leuk maar het is geen Amsterdam”. 
 
Dure stad (8x) 
Een deel van de studenten vindt Utrecht een dure stad om in te wonen vergeleken met andere 
steden. Het gaat hierbij waarschijnlijk met name om de huizenprijzen maar ook werd genoemd: 
cultuur, uitgaan, gemeentebelastingen. 
 
Kritiek op voorzieningen in Utrecht (8x) 
Er werd niet veel kritiek geleverd op de voorzieningen door studenten. De tevredenheid hierover 
kwam eerder dit hoofdstuk al naar voren. Het individueel commentaar dat geleverd werd op de 
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voorzieningen was: geen concertgebouw of opera (Vredenburg telt niet echt), supermarkten/winkels 
op zondag- en feestdagen gesloten, geen strand in de buurt. 
 
Wat betreft horeca werd het volgende gezegd: 
“Utrecht is leuk voor studenten maar zodra je afgestudeerd bent weet ik niet wat leuke cafeetjes en 
uitgaansgelegenheden zijn voor mensen vanaf 25 jaar”. 
“In de binnenstad teveel nouveau riche achtige horeca en winkels. Weinig ‘artistieke’ ruimte en 
weinig vrije ruimte in de binnenstad. Veel horeca gaat om grof geld in plaats van ‘theezolders’ en 
ondergrondse cafés en plaatsen voor kunst, muziek en vooral sociaal samenzijn”. 
“Utrecht mist een bepaalde willekeurigheid, alles is vrij standaard. Er zijn geen echte bijzondere 
plekken, restaurants of clubs. Het is allemaal vrij doorsnee”. 
“Meer winkelketens, clubs, restaurants en cafés (meer afwisseling) zouden leuk zijn”. 
 
Wil gewoon ergens anders wonen (8x) 
Een klein deel van de studenten wil simpelweg ergens anders gaan wonen. Hierbij wil men terug naar 
de herkomstplaats, het buitenland, of niet in de Randstad wonen. Een theaterstudent geeft aan dat 
Amsterdam meer te bieden heeft wat betreft theater. 
 
Woon liever in de provincie (een dorp) (7x) 
Aan de ene kant is er een groep die Utrecht teveel een stad vinden om er te gaan wonen en deze 
groep gaat liever in een dorp gaan wonen.  
 
Utrecht is een dorp geen ‘echte stad’ (6x) 
Aan de andere kant is er een deel van de studenten die vindt dat Utrecht te klein is en geen ‘echte 
stad’ is. Deze groep vindt Utrecht te dorps en heeft meer behoefte aan een wereldstad, met een 
groter aanbod van voorzieningen. Er werd gezegd dat Amsterdam en Rotterdam meer echte steden 
zijn. 
 
Geen binding met de stad (6x) 
Een kleine groep gaf aan weinig binding met Utrecht te hebben. De volgende uitspraken werden 
gedaan: “Te weinig binding met de stad”, “Voel me er niet thuis’’, Voelt te anoniem”, “Het voelt niet 
als een permanent thuis”, “Ik ben er uitgekeken”, “Er zijn leukere plekken”. 
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Mogelijke motieven voor blijven wonen in Utrecht 

 

Werk en carrière in de stad (5x) 
Het vinden van een baan blijkt een belangrijk motief om in Utrecht te gaan/blijven wonen voor 
studenten. 

 
Centraal gelegen (4x) 
De centrale ligging van Utrecht is tevens  een  motief  om in de stad te gaan of te blijven wonen. Door 
de centrale ligging is het een goede plek voor het zoeken naar een baan, zo geven studenten aan. 
 
Sociale binding  (4x) 
Zoals in het theoretisch kader al naar voren kwam is de sociale binding een belangrijk motief. De 
sociale bindingsmotieven die genoemd werden door studenten zijn: geboortestad, huisgenoten, 
liefdesrelatie, wensen van de partner. 

 
Utrecht goede stad (4x) 
Een aantal studenten vindt Utrecht een goede stad om te blijven of te gaan wonen vanwege de 
volgende redenen: “culturele stad met veel kunstenaars/vormgevers en broedplaatsen”, “het Utregse 
gevoel!”, “Overheid is proactief in mijn buurt (Breedstraatbuurt)”, “De stad is mooi en uniek 
(museumkwartier, grachten)”, “veel sociale voorzieningen”. 

 
Woningredenen (3x) 
Enkele studenten gaven aan te willen blijven wonen in Utrecht om de volgende redenen: 
betaalbaarheid woning, de opgebouwde wachttijd bij een woningcorporatie, het nog enige tijd 
kunnen aanhouden van de studentenkamer. 
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Bijlage 8:  Regressiemodel 2b  
 

Model 2B 

Multinominale logistische regressie levensloop, sociaal kapitaal, stadsgebruik gedragsintentie 
 
F1_2 Nieuw (afhankelijke variabele)= Ik prefereer de stad Utrecht boven andere plaatsen om te 
gaan/blijven wonen na het afstuderen, zelfs als ik hiervoor wat langer naar een geschikte woning 
moet zoeken.  
 

Parameter Estimates 

F1_2Nieuw
a
 B Std. 

Error 

Wald df Sig. Exp(B) 95% Confidence 

Interval for 

Exp(B) 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Eens 

Intercept -3,635 ,632 33,119 1 ,000    

Universiteit=0 -,368 ,321 1,321 1 ,250 ,692 ,369 1,297 

HBO=1 0
b
 . . 0 . . . . 

Wel regionale achtergrond=0 ,844 ,294 8,221 1 ,004 2,326 1,306 4,141 

Geen regionale achtergrond=1 0
b
 . . 0 . . . . 

Wel Familie in de stad=0 ,734 ,263 7,779 1 ,005 2,084 1,244 3,491 

Geen Familie in de stad=1 0
b
 . . 0 . . . . 

Wel Liefdesrelatie=0 1,203 ,262 21,072 1 ,000 3,331 1,993 5,567 

Geen Liefdesrelatie=1 0
b
 . . 0 . . . . 

Uitgaan (vaak) =1 1,421 ,326 19,022 1 ,000 4,143 2,187 7,846 

Uitgaan (af en toe) =2 ,585 ,319 3,364 1 ,067 1,795 ,961 3,353 

Uitgaan (niet vaak)=3 0
b
 . . 0 . . . . 

Bovengem. tevreden voorzieningen=0 1,176 ,253 21,599 1 ,000 3,243 1,974 5,326 

Gemiddeld tevreden voorziening=1 0
b
 . . 0 . . . . 

Verwacht baankansen (goed)=1 1,409 ,473 8,863 1 ,003 4,092 1,618 10,346 

Verwacht baankansen (neutraal)=2 1,292 ,487 7,036 1 ,008 3,640 1,401 9,457 

Verwacht baankansen (slecht)=3 0
b
 . . 0 . . . . 

Verwacht woningkansen (goed) =1 -,201 ,436 ,213 1 ,644 ,818 ,348 1,921 

Verwacht woningkansen (neutral)=2 ,180 ,268 ,451 1 ,502 1,197 ,708 2,024 

Verwacht woningkansen (slecht)=3 0
b
 . . 0 . . . . 

Verwacht kinderstad (goed)=1 1,282 ,310 17,132 1 ,000 3,605 1,964 6,616 

Verwacht kinderstad (neutraal)=2 1,351 ,322 17,623 1 ,000 3,860 2,054 7,251 

Verwacht kinderstad (slecht)=3 0
b
 . . 0 . . . . 
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Neu 

traal 

  

  

 

Intercept 

  

  -2,076 ,564 13,573 1 ,000 

   

Universiteit=0 ,133 ,363 ,134 1 ,714 1,142 ,561 2,326 

HBO=1 0
b
 . . 0 . . . . 

Wel regionale achtergrond=0 -,131 ,340 ,149 1 ,699 ,877 ,450 1,707 

Geen regionale achtergrond=1 0
b
 . . 0 . . . . 

Wel Familie in de stad=0 ,382 ,281 1,852 1 ,174 1,465 ,845 2,539 

Geen Familie in de stad=1 0
b
 . . 0 . . . . 

Wel Liefdesrelatie=0 ,562 ,279 4,047 1 ,044 1,753 1,015 3,030 

Geen Liefdesrelatie=1 0
b
 . . 0 . . . . 

Uitgaan (vaak) =1 1,189 ,324 13,441 1 ,000 3,282 1,739 6,197 

Uitgaan (af en toe) =2 ,193 ,325 ,351 1 ,553 1,213 ,641 2,295 

Uitgaan (niet vaak)=3 0
b
 . . 0 . . . . 

Bovengem. tevreden voorzieningen=0 ,698 ,270 6,666 1 ,010 2,009 1,183 3,412 

Gemiddeld tevreden voorziening=1 0
b
 . . 0 . . . . 

Verwacht baankansen (goed)=1 ,420 ,399 1,107 1 ,293 1,521 ,696 3,325 

Verwacht baankansen (neutraal)=2 ,389 ,416 ,872 1 ,350 1,475 ,652 3,337 

Verwacht baankansen (slecht)=3 0
b
 . . 0 . . . . 

Verwacht woningkansen (goed) =1 ,116 ,460 ,064 1 ,801 1,123 ,456 2,767 

Verwacht woningkansen (neutral)=2 ,110 ,282 ,152 1 ,697 1,116 ,642 1,941 

Verwacht woningkansen (slecht)=3 0
b
 . . 0 . . . . 

Verwacht kinderstad (goed)=1 ,220 ,324 ,462 1 ,497 1,246 ,661 2,350 

Verwacht kinderstad (neutraal)=2 ,937 ,306 9,365 1 ,002 2,553 1,401 4,653 

Verwacht kinderstad (slecht)=3 0
b
 . . 0 . . . . 

a. De referentiecategorie is: Oneens. 

b. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 

 
 
 
 
 

 
 


