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1. Samenvatting
Op stelling "1 ‘Een Europese universiteit zou een aanwinst zijn voor het grensgebied rond Venlo en
het Duitse Nettetal’" antwoordt in totaal 71% van de respondenten: "mee eens". In totaal 7% van de
respondenten antwoordt: "mee oneens".
Op vraag "2 Hoe belangrijk is grensoverschrijdende samenwerking tussen universiteiten en
hogescholen voor u?" antwoordt in totaal 64% van de respondenten: "belangrijk". In totaal 13% van
de respondenten antwoordt: "onbelangrijk".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Venlo, waarbij 280 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Grensuniversiteit in Venlo
Er wordt gesproken over een Europese universiteit in het grensgebied rond Venlo en het
Duitse Nettetal.

1 ‘Een Europese universiteit zou een aanwinst zijn voor het
grensgebied rond Venlo en het Duitse Nettetal’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling "1 ‘Een Europese universiteit zou een aanwinst zijn voor het grensgebied rond Venlo en
het Duitse Nettetal’" antwoordt in totaal 71% van de respondenten: "mee eens". In totaal 7% van de
respondenten antwoordt: "mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

Fontys heeft alle ingredienten, maar dan op hbo gebied. Waarom daar niet
verder in investeren en universitaire masters aan gaan bieden vanuit Maastricht
en Nijmegen? Het gebouw heeft nog vele mogelijkheden om verder uitgebreid te
worden.
De pabo in Venlo zou ook meer aandacht moeten krijgen, gezien het
lerarentekort. Wanneer daar geinvesteerd zou worden in een deeltijdvariant en
een universitaire variant van de pabo (alpo), zouden er veel meer studenten
kunnen worden aangetrokken.

Mee eens

•

Uitwisseling van kennis, zeer belangrijk

Neutraal

•

Er zijn meer gebieden waar dit zou kunnen, of Venlo nou de meest gunstige is?

Mee
oneens

•

Ik vind het goed dat Venlo bezig is met opbouwen van een wat meer
internationaal imago, echter Venlo is een relatief kleine stad en naar mijn inzicht
zal Venlo in de nabije toekomst geen echte studentenstad worden en dat
moeten we ook niet willen.
Levert volgens mij alleen maar versnippering op. Wij hebben Fontys. En dat
instituut heeft meer dan de helft Duitse studenten. Een universiteit in Nettetal
zou tot een braindrain van Duitse studenten leiden?

•
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Zeer mee
oneens

Weet niet

•
•
•

Dit een hele rare kronkel. Uhlings
de pot op universiteit?
Ik zie gewoon de aanwinst niet.
Wat voegt een europese universiteit toe?? Venlo heeft al een "universiteit".
Beter kan het geld en energie gestoken worden in de hogeschool die nu al
internationaal bezig is.

•

Er is nog veel te veel onduidelijk om een mening te hebben.
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De kans is klein dat er een grensoverschrijdende universiteit in Venlo komt. De minister van
Onderwijs ziet er geen heil in en de initiatiefnemers verwachten dat het niet haalbaar is.

2 Hoe belangrijk is grensoverschrijdende samenwerking
tussen universiteiten en hogescholen voor u?
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=283)
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Op vraag "2 Hoe belangrijk is grensoverschrijdende samenwerking tussen universiteiten en
hogescholen voor u?" antwoordt in totaal 64% van de respondenten: "belangrijk". In totaal 13% van
de respondenten antwoordt: "onbelangrijk".

Toelichting
Zeer
belangrijk

•
•
•
•

•
•
•
Belangrijk

•
•
•
•

De bestaande hogescholen en universiteiten werken al heel veel internationaal.
Dat meer bekendheid geven
Europagevoel bevorderend
Goed voor grensoverschrijdende markt
Het is goed voor de ontwikkeling van de regio. Aantrekkelijk wonen, werken en
goed ov. Alles gebeurt in de randstad waar het overvol is. Nederland moet een
stadstaat worden. Daarom is het belangrijk dat deze regio eindelijk aantrekkelijk
wordt om HIER te leven.
Kennis bundelen levert veel op. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven, beter
samenwerken. Dat gaat ook grensoverschrijdend.
Kennis uitwisselen is enorm belanrijk, en dat zal op zo'n manier wel bevorderd
worden.
Samenwerking is altijd beter
Alle grensoverschrijdende initiatieven zijn interessant.
Ik denk dat het erg waardevol is wanneer hogescholen en universiteiten
grensoverschrijdend samenwerken. Op deze manier heeft een student meer
mogelijkheden om te ontdekken hoe dingen in andere landen gaan.
Ik vind uberhaupt dat we meer mondiaal moeten gaan denken ipv ieder voor
zich.
Maar liever ieder op zijn eigen plaats studeren. Niet dat hier bv engelstalig les
wordt gegeven.
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•
•
•

Ik hoef niet e vasten en vier geen carnaval
Never nooit
Onzin, we zijn met z’n allen niet meer zo kerks, en ik weet nog van vroeger, dat
je er best wel last van had als je hard moest werken, en vooral als het koud was.
Het was net zoiets als Ramadan maar dan voor Katholieken.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Venlo
Grensuniversiteit in Venlo
24 januari 2019 tot 05 februari 2019
311
5,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
5 februari 2019
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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