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Venlo- Duitsland
Hoewel de grens op een steenworp afstand ligt, spreekt en begrijpt de meerderheid van de
Venlose kinderen en jongeren geen Duits. Er zijn plannen om op basisscholen te starten met
Duitse les. Naast de taal leren de scholieren daarin ook het land, de inwoners, tradities en
gewoonten beter kennen.

1 ‘Het plan om op basisscholen te starten met Duitse les is
een goed plan’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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78% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘Het plan om op basisscholen te starten met Duitse les is een
goed plan’, 13% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (40%).

Toelichting
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Mee eens



De kennis van de duitse taal is bij de huidige generatie jongeren ver onder niveau.
Duitsland is niet alleen dichtbij, maar Duitsland is ook onze grootste afzetmarkt. De
kennis van het Duits en van de Duitse tradities en gewoonten is daarom belangrijk.
Toen in in de jaren '80 van de vorige eeuw in Venlo kwam, werd ik meestal in het
Duits aangesproken door het winkelpersoneel.
En niet alleen Duits
Gelukkig krijgen mijn kinderen op school al Duitse les. Niet alleen op vakantie leuk
en handig, maar ook voor studie of werk in de toekomst wellicht, zeker in Venlo als
grensregio. Bovendien levert het op jonge leeftijd leren van meerderde talen ook
een betere ontvankelijkheid voor andere talen op. Alleen maar pluspunten!
Ik ben zeer verbaasd dat de Venlose jeugd geen of zo weinig Duits spreekt; daarom
is het een goed plan om op basisscholen te starten met Duitse les.
Prima
Venlo is een grensstad! Prima plan dus!
Vreemd dat dit plan niet eerder bij de horens is gevat
We verkwisten kansen als wij dit laten liggen.
Er wordt al erg veel gevraagd van de leerkrachten in het basisonderwijs.
Kunnen die zelf nog wel Duits?
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Hoe jonger je een taal leert, deste beter blijft het hangen. Zeker relevant in deze
regio, waarin we veel met Duitsers te maken hebben.
Ik werk als leerkracht op de Rudolf Steiner School (Vrije School) te Venlo. De
kinderen krijgen daar, vanaf groep 3 al sinds jaar en dag Duitse les. Goed plan om
dit ook op andere scholen te gaan doen.
Kinderen leren over het algemeen sneller een vreemde taal spreken dan ouderen.
Schrijven ik is een ander verhaal

Neutraal





Alleen als de Duitse les wordt gegeven door mensen die hiervoor zijn opgeleid.
Later is ook goed.
Waar moeten de scholen de tijd vandaan halen?

Mee
oneens



De Duitse jeugd (en ook ouderen tegenwoordig merken we) spreekt zelf liever
Engels dan Duits. Dus als beiden die voertaal aanhouden prima toch.
Het lijkt mij zinvoller om Engelse lessen te geven.
Ik zou hier niet direct mee beginnen. Wellicht op klas 7 of 8 starten. Laat eerst het
taalgevoel zich ontwikkelen op het Nederlands, daar veel in het dialect gesproken
wordt. Pas daarna duits
Met Engels kom je over de hele wereld




Zeer mee
oneens




Dat ze dekkingspercentage eerst maar eens goed Nederlandsen rekenen leren ipv
hun eigen werkdruk verhogen
De "basis" moet basis gericht blijven, en dus Nederlands, en laat kinderen kind zijn,
presteren komt op twee, op een speelse manier met Duits en Engels kennismaken is
eventueel een optie, maar geen vereiste.
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2 Hoe staat het met uw eigen kennis over de Duitse taal en
Duitsland zelf?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (62%) op vraag 2 Hoe staat het met uw eigen kennis over de Duitse taal
en Duitsland zelf? is: "Ik beheer de Duitse taal redelijk".

Anders, namelijk:







Ben in Duitsland geboren en opgerooide. Met 18jaar naar Nederland verhuist.
De woordenschat is uitstekend maar het correcte gebruik van naamvallen, hebben nooit zo
beklijfd.
Ik kan me op vakantie goed verstaanbaar maken, ook kan ik de informatie lezen en begrijpen
Met spreken kan ik mij behelpen. Vertsaan doe ik het redelijk (TV duits)
Mijn kinderen hebben een Duitse vader, de jongste studeerde 6 maanden in Berlijn
Werk zelf in Duitsland

Toelichting










Al 13 jaar maak ik als "Kapellmeister" (accordeonist en zanger) deel uit van een oorspronkelijk
uit 5 en thans uit 12 personen bestaande zanggroep, waarvan om moverende redenen de naam
"Schlagergruppe Die neue Fünf" nooit is gewijzigd.
Ben groot geworden met het " deutsches fernsehen ". mijn militaire dienst (21 maanden)
doorgebracht op een Nato- hoofdkwartier met veel duitse maten in de ploeg en enige tijd in
duitsland gewerkt..
Dankzij de vele jaren verplichte duitse lessen op Mulo en HBS.
Lang leve de : pre-mamoetwet-tijd".
Ik heb Duits gestudeerd en ik heb in Duitsland gewerkt en gewoond. Een bijzonder land met
rijke tradities en een veelheid aan schoonheid.
Moet het niet zijn: "beheers" i.p.v. "beheer"? Ik ken ook Nederlands!
Onze generatie leerde Duits van de tv en de Duitsers die kwamen winkelen
Op school geleerd en via TV ( vroeger had je geen andere zenders dan ARD, WDF en Ned )
Uitstekend is misschien wat veel gezegd maar ik kan me in alle situaties goed helpen.
Zo'n 60% van mijn omzet genereer ik bij Duitse bedrijven.
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3 Wat kan er, naast het geven van Duitse les op basisscholen,
nog meer worden gedaan om de banden met het buurland
aan te halen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=212)
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Het meest gekozen antwoord (60%) op vraag 3 Wat kan er ,naast het geven van Duitse les op
basisscholen, nog meer worden gedaan om de banden met het buurland aan te halen? is:
"Uitwisselingen van scholen en/of verenigingen".

Andere manier, namelijk:



















Bezoeken van bedrijven in NL en DLD met schoolklassen en bedrijven presentaties laten geven
(Duitse bedrijven in NL en Nederalndse bedrijven in Dld) op scholen.
Chinese les
De ARD zendt regelmatig het programma Wunderschoen uit waarin ook aandacht voor Limburg.
Een dergelijk programma vanuit Nederland/Limburg/Venlo kan een goede invloed hebben op de
mening over onze landen.
De basisschool moet toch al zoveel.zorg dat er voor de basis vakken voldoende tijd blijft.
De entree naar onze stad weer aantrekkelijk maken voor onze
bezoekers.Parkeerprijzen/blauwezones/prijs proces verbaal,enz..We zijn ze al jaren weg aan het
jagen onze buren en waar de middenstand en werkgelegenheid van leeft.(er mag best wat
parkeergeld gevraagd worden,maar dit gaat nergens meer over)Beej Benders deelt al een
parkeerkaart uit.Veel gekker moet het niet worden met jullie blauwe zones.
Dit in plaatsvinden dure schoolreisjes.
Duitstalige films wel ondertitelen, maar niet de stemmen in het Engels omzetten.
Evenementen van grensgemeenten vermelden in VIA Limburg
Gratis rondleidingen door bijv. Venlo en ook door stden in Duitsland.
In mijn middelbare schooltijd gebeurde dat al! Heel goed initiatief!
Kinderen de elementaire vaardigheden bijbrengen zoals rekenen, taal etc
Meer Duitse filmpjes bekijken of Duitse schlagers luisteren en dan samen vertalen
Naar een tentoonstelling in Duitsland gaan bijvoorbeeld
Oefenen in de praktijk, bijvoorbeeld boodschappen doen
Op gemeentelijk niveau veel meer overleg met de directe buurgemeenten
Respect voor elkaar.nederland leeft van de duitse bevolking ,we verdienen ons meeste geld aan
de,, buren,,
Samenwerken met de hulpdiensten: brandweer, politie en ambulance, ziekenvervoer in de regio.
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Stoppen met vooroordelen !!
Uniformeren van wandel - en fietsnet aanduidingen.
Cultuuraanbod verrijken met bv opera-, dans- en klassiekuitvoeringen uit Ruhrgebied.
Vanwaar deze zeer plaatselijke oriëntatie op Duitsland?
Veel meer toeristische informatie over de Duitse kant van de grens. Veel meer voorlichting over
werken in het buurland.
Versterken banden met de nabije Duitse steden en dorpen. Actief promoten van Venlo op
evenementen door representatieve stand, folders etc
Werken in Duitsland aantrekkelijk maken. Fiscaal, gezondheidzorg technisch, échte Europese
regelgeving.

Toelichting






Hierdoor gaan we de wederzijdse steden beter waarderen en begrijpen.
Ik heb geen idee wat er nu al wordt gedaan.
Samen evenementen organiseren samen met verenigingen zou absoluut helpen om de
banden aan te halen.
Waarom moeten wij ons altijd aanpassen
als wij in Duitsland komen worden we gewoon duits aangesproken en wordt er geen
nederlands gesproken door de duitsers
Zeker op cultureel vlak.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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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