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Samenvatting 

Voor veel inwoners van de Gelderse grensregio ligt Duitsland mijlenver weg. Let-

terlijk en figuurlijk. Een belangrijke reden dat de verbinding tussen Gelderland en 

Duitsland verre van optimaal is, is dat het grensoverschrijdend openbaar vervoer 

onvoldoende functioneert. Reizigers moeten urenlang in de bus of trein zitten, moe-

ten vaak overstappen en zijn gemiddeld tientallen euro’s kwijt per reis. 

 

De afgelopen periode heeft de Provinciale Statenfractie van D66 Gelderland een 

onderzoek uitgevoerd naar de problemen rondom het grensoverschrijdend open-

baar vervoer tussen Gelderland en Duitsland en hoe deze problemen van invloed 

zijn op het reisgedrag van scholieren en studenten in de grensregio.  

 

Uit dit onderzoek zijn een aantal conclusies voortgekomen. Zo zouden verbeterin-

gen in het grensoverschrijdend openbaar vervoer voor de meeste leerlingen in het 

primair en voortgezet onderwijs weinig verschil maken in hun reisgedrag, aange-

zien zij betrekkelijk weinig grensoverschrijdend reizen en overwegend positiever 

zijn over het reizen per auto of touringcar. Studenten in het MBO, HBO en WO 

reizen over het algemeen vaker grensoverschrijdend. Tussen 4 procent en 7,5 pro-

cent van de studenten aan Gelderse universiteiten komt uit Duitsland. Studenten in 

het MBO, HBO en WO reizen nu vooral per auto. Het openbaar vervoer wordt goed-

deels vermeden.  

 

Het wordt tijd dat hier 

iets aan verandert. Bus-

sen en treinen moeten 

weer gaan rijden. Er 

moeten directe verbin-

dingen komen tussen 

Nijmegen-Kleve-Em-

merich-Doetinchem en 

tussen Bocholt-Winters-

wijk-Vreden. Bovendien 

moeten de vervoerskosten sterk omlaag en moet het reizen ook praktischer wor-

den, bijvoorbeeld door de ov-chipkaart ook in Duitsland geldig te laten zijn. Alleen 

door dergelijke verbeteringen kunnen scholieren en studenten in de grensregio hun 

horizon – richting Duitsland – verbreden. Alleen dan verdwijnt de barrière die de 

grens nu vaak nog steeds is. 

  

Traject Afstand 
(hemelsbreed) 

Reistijd OV Kosten 
(indicatief) 

Nijmegen-Kleve 21 Km 0:49 uur € 5,70 

Nijmegen-Emmerich 28 Km 1:17 uur € 8,23 

Doetinchem-Kleve 21 Km 1:58 uur € 15,37 

Doetinchem-Emmerich 14 Km 2:25 uur € 17,90 

Winterswijk-Vreden 10 Km 0:17 uur € 3,80 

Winterswijk-Münster 63 Km 2:57 uur € 23,27 

Winterswijk-Bocholt 16 Km 4:18 uur € 62,76 

Reistijden en kosten voor grensoverschrijdend OV 
Bron: www.9292.nl, maps.google.nl 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Een groot deel van Gelderland grenst aan Duitsland. Toch is Duitsland voor veel 

jonge Gelderlanders te ver weg. Het is voor scholieren en studenten een opgave 

om tussen Gelderland en Duitsland te reizen, waardoor kansen te vaak onbenut 

blijven. Dat is jammer. Ervaringen opgedaan in het buitenland zijn immers een 

waardevolle toevoeging voor de ontwikkeling van jonge mensen.  

 

Er zijn verschillende redenen voor jongeren om de grens over te gaan. Duidelijk is 

dat vanuit de Europese Unie MBO’ers worden aangemoedigd om voor studie of 

stage naar het buitenland te gaan. Voor HBO en WO bestaat al langer beleid en is 

aansluiting bij hogescholen in Bocholt en Kleve voor de hand liggend. Leerlingen 

in het primair en voortgezet onderwijs zullen vooral voor sociale of culturele bezoe-

ken de Duitse grens overgaan, zoals bijvoorbeeld al gebeurt tussen Winterswijk en 

Vreden. 

 

Vanuit Europees en Gelders beleid wordt ingezet om het voor scholieren en stu-

denten makkelijker te maken om de Duitse grens over te gaan. Een belangrijke 

voorwaarde daarvoor is openbaar vervoer. Het is op dit moment erg droevig gesteld 

met het grensoverschrijdend openbaar vervoer: bussen en treinen passeren maar 

sporadisch de grens en de reistijd is dramatisch lang. Voor jonge Gelderlanders die 

de grens over willen, werkt het openbaar vervoer hierdoor eerder afschrikwekkend 

dan aanmoedigend.  

1.2. Doelstelling 

De afgelopen maanden heeft D66 Gelderland onderzocht wat de behoefte is van 

scholen in het primaire, voortgezet en hoger onderwijs wat betreft het openbaar 

vervoer tussen Gelderland en Duitsland. Tot op heden was er te weinig inzicht in 

deze vervoersbehoefte. Er is specifiek gekozen om dit onderzoek te richten op jon-

geren in het onderwijs, omdat met name voor scholieren en studenten een wereld 

valt te winnen wanneer zij zich internationaal kunnen oriënteren. Zij hebben boven-

dien vaak geen rijbewijs of auto waardoor ze ook geen alternatief hebben. 

 

Het doel van dit onderzoek is om de Provinciale Staten van Gelderland de nodige 

handvatten te bieden om beleid te formuleren dat het grensoverschrijdend open-

baar vervoer tussen Gelderland en Duitsland verbetert.  
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1.3. Onderzoeksvragen 

De belangrijkste vraag die in dit onderzoek is onderzocht, is in hoeverre scholieren 

en studenten in de grensregio Gelderland-Duitsland behoefte hebben aan grens-

overschrijdend openbaar vervoer. 

 

Deze vraag zal aan de hand van de volgende deelvragen worden beantwoord: 

1. Hoe functioneert het grensoverschrijdend openbaar vervoer tussen Gelderland 

en Duitsland? 

2. Wat is de vervoersbehoefte van leerlingen in het primair onderwijs wat betreft 

grensoverschrijdend openbaar vervoer tussen Gelderland en Duitsland? 

3. Wat is de vervoersbehoefte van scholieren in het voortgezet onderwijs wat be-

treft grensoverschrijdend openbaar vervoer tussen Gelderland en Duitsland? 

4. Wat is de vervoersbehoefte van studenten in het MBO wat betreft grensover-

schrijdend openbaar vervoer tussen Gelderland en Duitsland? 

5. Wat is de vervoersbehoefte van studenten in HBO en WO wat betreft grens-

overschrijdend openbaar vervoer tussen Gelderland en Duitsland? 

1.4. Opbouw van dit rapport 

Voor dit onderzoek zijn verschillende onderwijsinstellingen in de grensregio van 

Gelderland benaderd. Dit rapport is het verslag van een kwalitatief onderzoek en 

biedt een eerste indruk van de vervoersbehoeften van scholieren en studenten die 

tussen Gelderland en Duitsland reizen. 

 

Allereerst zal de methodiek waarmee dit onderzoek is uitgevoerd nader worden 

toegelicht. Vervolgens zal het functioneren van het grensoverschrijdend openbaar 

vervoer in het verleden en in het heden worden besproken. Daarna worden de on-

derzoeksresultaten van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het MBO, 

HBO en WO gepresenteerd en geduid. Na de conclusie worden een aantal aanbe-

velingen gedaan. 
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2. Methode van onderzoek 

Dit onderzoek is van kwalitatieve aard. De resultaten zijn tot stand gekomen aan 

de hand van een literatuuronderzoek en door middel van telefonische interviews 

met medewerkers van de meewerkende onderwijsinstellingen (zie bijlage 2). 

2.1. Onderzoeksvragen 

De context van de problemen rondom grensoverschrijdend openbaar vervoer is 

geformuleerd op basis van nieuwsberichten en wetenschappelijke rapporten over 

dit onderwerp. De bestudering van deze bronnen laat niet alleen concreet zien wat 

de feitelijke problemen rondom openbaar vervoer in de grensregio zijn, maar ook 

dat deze problemen de afgelopen jaren veel aandacht hebben gekregen.  

 

Aan de hand van een vragenlijst (zie bijlage 3) hebben wij medewerkers van de 

meewerkende onderwijsinstellingen geïnterviewd. De eerste zeven vragen behan-

delen de frequentie waarmee scholieren en studenten tussen Gelderland en Duits-

land reizen, om welke reden zij deze reis afleggen en welk vervoersmiddel zij voor 

deze reis gebruiken. Vraag acht tot en met twaalf behandelen de mening over het 

functioneren van het grensoverschrijdend openbaar vervoer en welke verbeterin-

gen moeten worden toegepast in het grensoverschrijdend openbaar vervoer.  

2.2. Analyse 

Op basis van de nieuwsberichten en wetenschappelijke rapporten zijn een aantal 

knelpunten rondom het grensoverschrijdend openbaar vervoer blootgelegd. De be-

langrijkste obstakels voor het reizen met het openbaar vervoer in de grensregio 

worden in dit rapport kort uiteengezet. 

 

De resultaten van de individuele interviews zijn naast elkaar gelegd om verschillen 

en overeenkomsten in resultaten te achterhalen. Een analyse van de meest voor-

komende antwoorden die door geïnterviewden zijn gegeven, vormt de basis van de 

hoofdstukken over de vervoersbehoeften van scholieren en studenten in de grens-

regio. 
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3. Grensoverschrijdend OV: toen, nu en straks 

De beperkingen van grensoverschrijdend openbaar vervoer tussen Gelderland en 

Duitsland is al geruime tijd een groot probleem. Van Groesbeek tot Groenlo onder-

vindt men veel hinder van beperkte reismogelijkheden met het openbaar vervoer in 

de grensregio. Tientallen wegen en spoorwegen in de regio lopen nu nog dood bij 

de grens, wat ertoe leidt dat reizigers kilometers moeten omrijden met lange reistij-

den en onnodig hoge reiskosten als gevolg. Om dit probleem verder te verdiepen, 

richt dit contextuele hoofdstuk zich op twee belangrijke knelpunten: Nijmegen-

Kleve-Emmerich-Doetinchem en Bocholt-Winterswijk-Vreden(-Münster). 

3.1. Nijmegen-Kleve-Doetinchem 

In 1865 werd de spoorweg Nijmegen-Kleve geopend. Tot die tijd was Nijmegen op 

geen enkele spoorweg aangesloten en de stad dreigde daardoor steeds verder ge-

isoleerd te raken.1 Ruim honderdvijftig jaar later is Nijmegen vanuit heel Nederland 

met de trein goed te bereiken, maar een degelijke treinverbinding met het Duitse 

Kleve, dat op nog geen twintig kilometer afstand van de Gelderse stad ligt, ont-

breekt. In 1991 werd deze verbinding namelijk gesloten en grotendeels ontmanteld. 

Sindsdien is de Euregio Rijn-Waal, een gebied met ruim 4,2 miljoen inwoners, 

300.000 bedrijven, 2,2 miljoen banen en 15 hogescholen en universiteiten met ge-

zamenlijk 160.000 studenten, tegenwoordig de enige Nederlandse Euregio zonder 

een regionale grensoverschrijdende treinverbinding (zie figuur 1 en 2). 

 

 

                                                
1 Jacob H.S.M. Veen, ‘1843-1865: Voorgeschiedenis’, Railkroniek 12:80-1 (1990), p. 5-8, alhier p. 5. 

 
Figuur 1: De Euregio Rijn-Waal 
Bron: www.wikiwand.com  

 
 
 
Figuur 2: De spoorkaart van Gelderland 
Bron: www.ns.nl 
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Er zijn sindsdien verschillende pogingen ondernomen om dit traject nieuw leven in 

te blazen. Bijvoorbeeld in 2005, toen de gemeenteraad van Nijmegen een motie 

aannam dat het streven van het Nijmeegse college van B&W naar reactivering van 

de spoorlijn tussen Nijmegen, Groesbeek, Kleve en Duisburg onderstreepte.2 Uit-

eindelijk bleek uit een onderzoek van het Nijmeegse college dat er toen aan beide 

kanten van de grens te weinig draagvlak bestond om het traject te reactiveren.3  

 

 
 

Vijf jaar later, in 2011, publiceerde Sintropher, een samenwerkingsverband dat zich 

richtte op het toegankelijk maken van perifere regio’s in Noordwest-Europa, een 

rapport waarin wordt aangetoond dat het aantal reizigers tussen Nijmegen en Kleve 

voldoende blijkt om met een treinverbinding een frequentie van twee keer per uur 

aan te bieden en dat er wel degelijk draagvlak bestaat om de verbinding tussen 

Nijmegen en Kleve te reactiveren.4  

 

Inmiddels heeft het traject een andere invulling gekregen. Het traject Groesbeek-

Kleve wordt momenteel door Grenzland Draisine geëxploiteerd als recreatieve in-

vulling van het behoud van de infrastructuur. Dit is behalve een welkome inkom-

stenbron voor de gemeente Berg en Dal ook een obstakel voor initiatieven om de 

verbinding Nijmegen-Kleve via Groesbeek te reactiveren. In het verleden heeft de 

                                                
2 Motie van Bea van Zijl de Jong-Lodenstein met de titel ‘Blij dat ik rij met de trein naar Kleve’, 
aangenomen op 2 februari 2005. 
3 Brief van de burgemeester van Nijmegen aan de gemeenteraad betreffende de spoorlijn Nijme-
gen-Kleve (14 december 2006). 
4 Sintropher, Alternatieven voor een railverbinding Nijmegen-Kleve-Weeze-Airport, eindrapport 
(z.p., 2011), p. 107. 

 
Figuur 3: De OV-route van Doetinchem naar Emmerich 
Bron: www.maps.google.nl 
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gemeente Groesbeek harde eisen gesteld aan de realisatie van een treinverbin-

ding, wat de ingebruikname van de treinverbinding tot op heden mede heeft ge-

dwarsboomd.5  

 

Dit weerhoudt organisaties als de Vereniging voor Innovatief Euregionaal Vervoer 

(VIEV) er niet van om de reactivering van het traject te blijven promoten. VIEV pro-

beert sinds de zomer van 2016 aan de hand van een petitie de provincie Gelderland 

op te roepen om Arriva te benaderen om de wens voor een treinverbinding tussen 

Nijmegen en Kleve op korte termijn kenbaar te maken en samen met ProRail te 

werken aan een alternatieve inzet van materieel op de aftakking van de Maaslijn 

naar de campus in Kleve.6  

3.2. Vreden-Winterswijk-Bocholt(-Münster)  

Ook in Winterswijk zijn er beperkingen met grensoverschrijdend openbaar vervoer. 

In het verleden was Winterswijk een belangrijk spoorwegknooppunt richting Duits-

land. In 1880 werd de spoorlijn Winterswijk-Bocholt geopend. Hoewel de lijn nooit 

echt druk bereden is voor personenvervoer, was de spoorlijn tussen Amsterdam en 

het Ruhrgebied via de Achterhoek een belangrijke economische verbinding. De 

Eerste Wereldoorlog en de economische crisis van de jaren dertig markeerde het 

einde van de grensoverschrijdende spoorlijn. De rails werd opgebroken en het Ne-

derlandse deel van het tracé werd hierna een onverharde weg.7  

 

Winterswijk – eigenlijk de gehele Achterhoek – is sindsdien zeer beperkt bereik-

baar. Sinds de jaren dertig van de vorige eeuw ontbreekt een directe treinverbin-

ding tussen Winterswijk en Bocholt. Wie tussen beide plaatsen wil reizen met het 

openbaar vervoer, moet daar tussen de vier à vijf uur voor uittrekken (zie figuur 4). 

Sterker nog, wie de reis lopend aflegt, doet er gemiddeld een uur korter over. Een 

reis van Winterswijk naar Bocholt kan sneller, bijvoorbeeld door lijn T10 van Win-

terswijk naar Barlo en dan lijn C8 van Barlo naar Bocholt. Maar busverbindingen 

van en naar Winterswijk zijn voor de meeste reizigers ook zeer onpraktisch. Bussen 

die plaatsen net over de grens als bestemming hebben, zoals lijn R71 naar Vreden, 

rijden slechts enkele keren per dag, stoppen bij tientallen haltes en de OV-chipkaart 

is bij grensoverschrijdende reizen niet te gebruiken.8  

 

                                                
5 ‘Groesbeek stelt harde eisen aan reactivering spoorlijn’, De Groesbeek (2 oktober 2012). 
6 Arnout Goeman, ‘VIEV start petitie voor spoor Nijmegen-Kleve’, website VIEV  
http://www.viev.eu/2016/08/viev-start-petitie-voor-spoor-nijmegen-kleve/#more-3624. 
7 Martin van Vulpen, ‘NWS – spoorlijn Zutphen-Winterswijk-Gelsenkirchen’, Website Martijn van 
Vulpen http://www.martijnvanvulpen.nl/spoorgeschiedenis/overige-bedrijven-nl/52-nws-spoor-
lijn-zutphen-winterswijk-gelsenkirchen-ii. 
8 Website Bus & Bahn Münsterland. 

http://www.viev.eu/2016/08/viev-start-petitie-voor-spoor-nijmegen-kleve/#more-3624
http://www.martijnvanvulpen.nl/spoorgeschiedenis/overige-bedrijven-nl/52-nws-spoorlijn-zutphen-winterswijk-gelsenkirchen-ii
http://www.martijnvanvulpen.nl/spoorgeschiedenis/overige-bedrijven-nl/52-nws-spoorlijn-zutphen-winterswijk-gelsenkirchen-ii
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Toch is er aan beide kanten van de grens de wens om de verbinding tussen Win-

terswijk en Duitse plaatsen als Bocholt en Vreden te reactiveren. Uit een onderzoek 

dat in 2013 aan Nederlandse en Duitse burgemeesters werd aangeboden bleek dat 

het spoor belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van de Achterhoek en West-

Münsterland en dat reactivering van het baanvak niet belemmerd moest worden. 

Deze reactivering zou het mogelijk maken dat er over twintig jaar weer treinen in 

de regio kunnen rijden.9 De gemeenten Winterswijk en Montferland hebben in hun 

coalitieakkoord de verbetering van spoorverbindingen met Duitsland als speerpunt 

opgenomen.10  

 

Momenteel is er veel vraag naar technisch geschoold personeel in de Achterhoek. 

Een treinverbinding tussen Winterswijk en steden met technische hogescholen zo-

als Bocholt en Kleve kan voor de Achterhoek uitkomst bieden. Studenten uit de 

Gelderse regio kunnen dan eenvoudiger naar deze steden reizen, wat het volgen 

van een technische opleiding in Duitsland ook aantrekkelijker maakt. 

 

Met name de Euregio Rijn-Waal is zich hier sterk van bewust. Dit samenwerkings-

verband is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij circa 55 gemeenten 

en regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio Rijn-Waal zet zich in om de 

grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij 

                                                
9 ‘Trein naar Duitsland over 20 jaar’, de Gelderlander (14 juni 2013).  
10 ‘Samen verder’, coalitieakkoord gemeente Winterswijk 2014-2018, p. 26. 

 
Figuur 4: De route van Winterswijk naar Bocholt 
Bron: www.maps.google.nl 
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te verbeteren en te intensiveren. De beperkingen van het grensoverschrijdende 

openbaar vervoer is een actueel thema binnen deze organisatie en er worden dan 

ook verschillende projecten en onderzoeken geïnitieerd om deze beperkingen zo-

veel mogelijk op te lossen. 

3.3. Europa 

Beperkte mogelijkheden tot grensoverschrijdend openbaar vervoer is niet alleen 

een probleem in de Nederlands-Duitse grensregio. Dit probleem speelt in heel Eu-

ropa. Om die reden initieerde het Duitse Europees Parlementslid Michael Cramer 

van de Groenen/Europese Vrije Alliantie (EVA) in november 2015 een plan om de 

vele miljarden euro’s die worden ingezet om enkele grote vervoersprojecten moge-

lijk te maken, in plaats daarvan in te zetten voor vijftien kleinere grensoverschrij-

dende treinverbindingen. Het revitaliseren van de treinverbinding Nijmegen-Kleve 

was onderdeel van Cramers plan.11  

 

 
 

Dat de Europese Unie belang hecht aan dit onderwerp bleek ook toen in juni 2016 

Gelders gedeputeerde Michiel Scheffer benoemd werd tot rapporteur van het Co-

mité van de regio’s. In deze rol gaat hij de Europese Unie namens alle regio’s en 

steden adviseren over oplossingen voor grensoverschrijdende wegen en spoorwe-

gen. Volgens Scheffer wordt er vanuit Europa nauwelijks geïnvesteerd in kleine, 

                                                
11 Michael Cramer, ‘Die Lücke muss weg! 15 Projekte für das Zusammenwachsen Europas auf der 
Schiene’ (november 2015). 

 
Figuur 5: Project nr. 4 op de lijst van Cramer  
Bron: www.michael-cramer.eu 
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lokale verbindingen, wat leidt tot grote problemen voor mensen die in het grensge-

bied wonen.12 Begin 2017 bracht Scheffer zijn rapport, met de titel ‘Missing 

Links’13uit. 

 

De Europese Unie hecht ook veel belang aan grensoverschrijdend leren. In april 

2016 stemde het Europese Parlement voor een voorlichtingscampagne om de reis-

lust onder MBO’ers te stimuleren. De campagnes moeten duidelijk maken dat stu-

denten dankzij de financiële middelen van het Erasmusplusprogramma in het bui-

tenland kunnen studeren of stage lopen. Het doel van deze subsidie is om de Eu-

ropese jeugdwerkeloosheid te bestrijden door studenten kennis te laten maken met 

de arbeidsmarkt aan de andere kant van de grens.  

Kortom 

 Reizen met het openbaar vervoer op de verbindingen Nijmegen-Kleve-Doetin-

chem en Bocholt-Winterswijk-Vreden(-Münster) duurt gemiddeld enkele uren en 

kost tientallen euro’s. 

 Het ontsluiten van de Euregio Rijn-Waal door middel van grensoverschrijdend 

openbaar vervoer maakt deze regio beter bereikbaar, wat veel economische 

voordelen heeft. 

 Aan beide kanten van de grens bestaat de wens om het grensoverschrijdend 

openbaar vervoer te verbeteren. 

 De Europese Unie besteedt steeds meer aandacht aan de problematiek rondom 

grensoverschrijdend openbaar vervoer. 

                                                
12 ‘Gedeputeerde Scheffer adviseert Brussel over grensoverschrijdende verbindingen’, PV Maga-
zine (16 juni 2016) https://pvmagazine.nl/gedeputeerde-scheffer-adviseert-brussel-over-grens-
overschrijdende-verbindingen/ 
13  https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/06Werk-en-onderne-
men/170207_2016_FinRep_MissingLinks.pdf 

https://pvmagazine.nl/gedeputeerde-scheffer-adviseert-brussel-over-grensoverschrijdende-verbindingen/
https://pvmagazine.nl/gedeputeerde-scheffer-adviseert-brussel-over-grensoverschrijdende-verbindingen/
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4. Onderwijs en OV-behoefte 

4.1. Primair onderwijs 

Gelderland heeft ongeveer negenhonderd basisscholen, waarvan er ruim tweehon-

derd binnen een straal van tien kilometer van de Duitse grens liggen. Om een beeld 

te krijgen van de vervoersbehoefte van basisscholen in de grensregio, hebben wij 

zeven scholen in verschillende grensgemeenten benaderd.  

 

Van de zeven geïnterviewde basisscholen gaat iedere school een à twee keer per 

jaar met een schoolklas naar Duitsland. Bestemmingen zijn onder andere dieren-

tuinen, historische bezienswaardigheden en andere educatieve bestemmingen. De 

bestemmingen die bezocht worden liggen vaak nabij de grens en buiten de stad. 

Er zijn drie manieren waarop basisscholen hun leerlingen vervoeren: per touring-

car, per auto van ouders en per fiets. Ieder vervoersmiddel heeft een aantal voor- 

en nadelen. De voordelen van alle drie is dat scholen hun grip op het vervoer hou-

den en dat leerlingen van deur tot deur vervoerd kunnen worden. De nadelen zijn 

dat een touringcar vaak te duur is, dat ouders niet altijd tijd hebben om leerlingen 

te vervoeren in verband met werk en dat de afstand en weersomstandigheden niet 

altijd optimaal zijn om de fiets te pakken. 

 

Openbaar vervoer is voor basisscholen geen alternatief. Momenteel is de reistijd 

tussen een school in Gelderland en een bezienswaardigheid in Duitsland te groot. 

Bovendien moet er vaak meerdere keren worden overgestapt op bussen en treinen 

om in de buurt van de bestemming te komen. Hiermee doet een volgend probleem 

zich voor: met het openbaar vervoer kunnen leerlingen niet van deur tot deur wor-

den vervoerd en het is niet praktisch en zelfs onveilig om met een grote groep jonge 

kinderen over straat te gaan. Zodoende geven alle zeven basisscholen aan dat 

verbeteringen in het (grensoverschrijdend) openbaar vervoer wat betreft school-

reisjes nauwelijks tot geen verschil zullen maken in de wijze waarop de scholen 

hun leerlingen vervoeren. 

Kortom 

 Basisscholen in de grensregio gaan gemiddeld één à twee keer per jaar naar 

Duitsland. 

 Wanneer activiteiten worden gepland in Duitsland, dan worden leerlingen door-

gaans vervoerd per touringcar, auto of fiets. 

 Aangezien scholen geen grip hebben op het openbaar vervoer, maken zij vrijwel 

geen gebruik van dit vervoersmiddel. 

 Verbetering in het grensoverschrijdend openbaar vervoer lijkt voor de meeste 

basisscholen niet van toegevoegde waarde. 



 

 

Onderwijs en OV-behoefte Pagina 11 

 

 

4.2. Voortgezet onderwijs 

Er zijn ongeveer vijftig middelbare scholen in de Gelderse grensregio. Om een 

beeld te krijgen van de vervoersbehoefte van middelbare scholen in de grensregio, 

hebben wij zes scholen in verschillende grensgemeenten benaderd. Wat betreft 

hun vervoersbehoefte hebben deze scholen een aantal overeenkomsten met el-

kaar en met basisscholen. 

 

Alle ondervraagde middelbare scholen gaan minimaal één keer paar jaar met leer-

lingen naar Duitsland. Dit betreft dan vooral uitwisselingsprojecten of uitstapjes, 

naar steden in de grensregio of verder weg. Daarnaast hebben de meeste middel-

bare scholen een klein aantal Nederlandse leerlingen die net over de Duitse grens 

wonen. Zo beschouwd hebben alle ondervraagde scholen in meer of mindere mate 

interactie met Duitsland. 

 

Wanneer scholen activiteiten ondernemen, worden leerlingen vervoerd met de 

fiets, de auto of per touringcar. Met name wanneer grote groepen leerlingen worden 

vervoerd, bijvoorbeeld tijdens een klassenuitje, worden leerlingen vervoerd per tou-

ringcar. Vier van de ondervraagde scholen krijgen voor het touringcarvervoer finan-

ciële middelen vanuit Achterhoek VO, een samenwerkingsverband van twaalf mid-

delbare scholen in de Achterhoek. Leerlingen die over de grens wonen worden 

doorgaans door hun ouders met de auto naar school gebracht.  

 

Middelbare scholen gebruiken dezelfde middelen als basisscholen om leerlingen 

te vervoeren. Net als basisscholen, maken ook middelbare scholen nauwelijks tot 

geen gebruik van grensoverschrijdend openbaar vervoer naar Duitsland, onder an-

dere omdat het openbaar vervoer van en naar Duitsland ‘te ingewikkeld’ is. Alle 

ondervraagde middelbare scholen geven aan dat verbeteringen in het grensover-

schrijdend openbaar vervoer voor hen van weinig toegevoegde waarde is, tenzij 

het openbaar vervoer aanzienlijk goedkoper wordt dan het reizen per touringcar.  

Kortom 

 Middelbare scholen in de grensregio gaan minimaal één keer per jaar naar 

Duitsland. 

 Wanneer activiteiten worden gepland in Duitsland, dan worden leerlingen door-

gaans vervoerd per fiets, auto of touringcar. 

 Alleen wanneer grensoverschrijdend openbaar vervoer aanzienlijk goedkoper 

zou worden, zouden middelbare scholen overwegen om vaker met grensover-

schrijdend openbaar vervoer te reizen. 
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4.3. MBO 

Wij hebben tijdens ons onderzoek drie onderwijsinstellingen in het MBO benaderd. 

Uit het onderzoek is gebleken dat studenten uit het MBO vooralsnog nauwelijks 

van grensoverschrijdend openbaar vervoer gebruik maken. Dit heeft een aantal 

oorzaken. 

 

Allereerst vindt er betrekkelijk weinig uitwisseling plaats tussen Gelderland en 

Duitsland op het terrein van middelbaar beroepsonderwijs. De medewerkers van 

de MBO’s die wij gesproken hebben, geven allemaal aan dat er over het algemeen 

weinig samenwerking is met Duitsland. Dit op zich is al een gemiste kans van MBO-

scholen om hun studenten meer internationale en interculturele verdieping te ge-

ven, maar het geeft studenten ook geen eerste inzicht in wat Duitsland hen kan 

bieden, zowel qua studie en werk, maar ook qua vrijetijdsbesteding.  

 

Een andere belemmering voor grensoverschrijdend reizen zijn de beperkingen op 

het gebied van taalbeheersing. De afgelopen jaren werd op steeds meer onderwijs-

instellingen in het MBO het vak Duits geschrapt. Ook op het VMBO is Duits geen 

verplicht vak en kiezen leerlingen vaak voor een sector waarbij zij deze taal niet 

leren. Het inadequaat beheersen van de Duitse taal wordt door veel studenten als 

een grote barrière beschouwd om hun blik op Duitsland te richten.  

 

Bovendien geven scholen te weinig informatie over carrièreperspectieven aan de 

andere kant van de grens, waardoor het voor veel studenten onduidelijk is wat 

Duitsland hen kan bieden. Informatie die scholen wel geven, gaat vaak het ene oor 

in en het andere oor weer uit. Studenten denken namelijk vaak dat de informatie 

niet relevant voor hen is aangezien ze de Duitse taal niet beheersen. Het beheer-

sen van de taal en duidelijk voor ogen hebben wat Duitsland kan bieden, lijken 

hiermee de eerste vereisten voor studenten te zijn om tussen Gelderland en Duits-

land te reizen. Een directe bus- en/of treinverbinding tussen Gelderland en Duits-

land kan het voor deze studenten aantrekkelijker maken om deze obstakels te over-

winnen. 

 

Een verbetering van het grensoverschrijdende openbaar vervoer kan ook voor 

Duitse studenten een pullfactor zijn om in Gelderland te studeren. In het schooljaar 

2015-2016 kwamen bijvoorbeeld 82 studenten van het Graafschap College in Doe-

tinchem uit Duitsland. 98 procent van hen kwam uit de grensregio (zie figuur 8). 

Aangezien er op dit moment geen directe verbinding bestaat tussen bijvoorbeeld 

Emmerich en Doetinchem, zijn veel studenten gedwongen om met de auto te reizen 

of op kamers te gaan. Voor Duitse studenten die niet beschikken over een auto of 

nog niet klaar zijn om op zichzelf te wonen, is het zeer onpraktisch om in Gelderland 

te studeren. De kans is groot dat zij zullen afzien van een studie in Gelderland. 
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Hetzelfde geldt voor Nederlandse studenten die in Duitsland stage (willen) lopen. 

Op dit moment lopen 71 studenten van het Graafschap College stage in Duitsland. 

Ruim 40 procent van hen doet dit nabij de Duits-Gelderse grens (zie figuur 9). Ook 

voor deze studenten is het van belang dat het grensoverschrijdend openbaar ver-

voer optimaal functioneert. Niet iedereen heeft de beschikking over een auto of wil 

op kamers wonen. Voor deze studenten is een stage in Duitsland dan ook meestal 

niet haalbaar. 

 

 

Kortom 

 Nederlandse MBO’ers komen weinig in aanraking met Duitsland. 

 Voor MBO’ers resulteert dit in een gebrekkige beheersing van de Duitse taal en 

het niet weten wat Duitsland hen te bieden heeft. 

 Duitse MBO’ers die in Nederland studeren komen doorgaans met de auto of 

gaan op kamers. 

4.4. HBO en WO 

De verschillen qua vervoersbehoefte tussen het MBO en het HBO en WO zijn groot. 

Dit heeft een voor de hand liggende oorzaak: er zitten meer Duitse studenten op 

instellingen van het hoger onderwijs en dus is de vraag naar grensoverschrijdend 

vervoer hoger. Hoewel opleidingen van hogescholen en universiteiten met elkaar 

 
Figuur 8: Herkomst van Duitse studenten van 
het Graafschap College 
Bron: Graafschap College Doetinchem 

 
Figuur 9: Nederlandse stagiair(e)s van het 
Graafschap College in Duitsland 
Bron: Graafschap College Doetinchem 
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verschillen, zijn de problemen waar studenten van beide onderwijsniveaus met be-

trekking tot grensoverschrijdend openbaar vervoer tegenaan lopen praktisch het-

zelfde.  

 

Met name de Gelderse universiteiten hebben veel Duitse studenten. De Radboud 

Universiteit bijvoorbeeld telde in 2015 19.904 studenten waarvan er ongeveer 1500 

uit Duitsland kwamen. Dat is ruim 7,5 procent van het totaal aantal studenten.14 

Figuur 10 laat zien dat bijna 20 procent van het aantal Duitse studenten aan de 

Radboud Universiteit uit en nabij de Euregio Rijn-Waal afkomstig is. In hetzelfde 

jaar volgden 9840 studenten onderwijs op de universiteit van Wageningen (WUR) 

waarvan er ongeveer 360 uit Duitsland kwamen, een kleine 4 procent van totaal.15 

Voor deze studenten is het grensoverschrijdend openbaar vervoer nu nog erg on-

praktisch, maar het uitbreiden van directe bus- en treinverbindingen met Duitsland 

kan een belangrijke factor zijn voor studenten om aan de andere kant van de grens 

te studeren of te werken. 

 

 
 

Dat er meer Duitse studenten op hogescholen en universiteiten hun opleiding vol-

gen heeft twee redenen. Allereerst is er in het hoger onderwijs vaker sprake van 

uitwisselingen tussen Nederlandse en Duitse studenten. Voor hoger opgeleide 

                                                
14 Gesprek tussen Gelders D66-Statenlid Rita Braam en Martijn Gerritsen van de Radboud Univer-
siteit (juni 2016). 
15 Jaarverslag Wageningen UR 2015, p. 23. 

 
Figuur 10: Duitse Radboud-studenten afkomstig uit en nabij de Euregio Rijn-Waal 
Bron: Radboud Universiteit 
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Duitse studenten is Gelderland erg interessant om te studeren, aangezien er meer 

hoog aangeschreven onderwijsinstellingen in de Nederlandse provincie te vinden 

zijn dan in dorpen en steden aan de Duitse kant van de grens. MBO-instellingen 

komen in Duitsland vaker voor en het is voor Duitse MBO’ers dan ook minder aan-

trekkelijk om in Gelderland te studeren.  

 

Ten tweede zijn er in het hoger onderwijs meer mogelijkheden tot het volgen van 

(gedeeltelijke) Engelstalige – en soms zelfs Duitstalige – opleidingen. Dit soort op-

leidingen maakt het voor Duitse studenten mogelijk om in Gelderland te studeren. 

De Radboud Universiteit kent bijvoorbeeld acht Engelstalige bacheloropleidingen, 

onder andere de opleiding psychologie, waarvoor in Duitsland strenge toegangsei-

sen bestaan. 

 

Vanzelfsprekend zijn de problemen met het grensoverschrijdend openbaar vervoer 

voor studenten in het hoger onderwijs niet anders dan voor scholieren en studenten 

op andere onderwijsinstellingen. Reizen met het openbaar vervoer tussen Gelder-

land en Duitsland is voor iedere student even omslachtig. Zij vermijden het reizen 

met de trein bijvoorbeeld, omdat het betekent dat ze ofwel meerdere keren moeten 

overstappen en een lange reistijd hebben ofwel dat ze tientallen euro’s moeten 

betalen voor een treinticket van de internationale treindienst ICE.16 

 

In 2012 heeft onderzoeksbureau Toxicure middels een enquête onderzocht wat 

Duitse studenten vonden van het openbaar vervoer tussen Kreis Kleve en Gelder-

land. Van de 471 ondervraagden gaf maar liefst 82,7 procent het grensoverschrij-

dend openbaar vervoer een onvoldoende.17 Het niet naar tevredenheid functione-

ren van het openbaar vervoer kan veel studenten ervan weerhouden met dit ver-

voer te reizen. 

 

Duitse studenten op HBO’s of universiteiten lossen dit probleem op door met de 

auto naar school te komen of door op kamers te gaan, wat in feite dezelfde oplos-

singen zijn voor Duitse studenten op MBO’s. Wat betreft Nederlandse studenten 

die naar Duitsland gaan, zijn de problemen vrijwel hetzelfde. Wie tussen Gelderland 

en Duitsland wil reizen is eerder geneigd de auto te nemen dan de trein. Voor stu-

denten die geen auto hebben is het reizen naar de andere kant van de grens een 

dure en tijdrovende opgave.  

 

 

 

                                                
16 Resultaten van de enquête onder Duitse studenten van ArtEZ (hbo) in Arnhem. 
17 ‘Duitse studenten ontevreden over vervoer’, De Gelderlander (11 mei 2012). 
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Als we inzoomen op de verbinding Nijmegen-Kleve, dan valt het volgende te zeg-

gen. Vanuit de Radboud Universiteit en Hochschule Rhein-Waal in Kleve is veel 

interesse in de reactivering van de treinverbinding Nijmegen-Kleve en de uitbrei-

ding van buslijn 58 naar de campussen in Nijmegen en Kleve. Beide onderwijsin-

stellingen hebben uitwisselingsprogramma’s en onderzoeks- en innovatieprojecten 

met scholen aan de andere kant van de grens. Aangezien 80 procent van de oplei-

dingen aan de Hochschule in Kleve Engelstalig is en studenten geen collegegeld 

hoeven te betalen, kan het voor Gelderse studenten erg aantrekkelijk zijn om in 

Kleve te studeren. Een directe verbinding Nijmegen-Kleve-Emmerich-Doetinchem 

is dan wel een belangrijke voorwaarde. 

Kortom 

 Het aantal Duitse studenten dat studeert aan hogescholen en universiteiten in 

Gelderland is groter dan het aantal Duitse studenten dat studeert aan MBO-

scholen.  

 Studenten in het hoger onderwijs geven aan vaker naar Duitsland te reizen dan 

studenten in het MBO. 

 Deze studenten vermijden het openbaar vervoer naar Duitsland en reizen – wan-

neer mogelijk – vooral met de auto.  
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5. Conclusie 

De problemen rondom grensoverschrijdend openbaar vervoer tussen Gelderland 

en Duitsland zijn groot. Reizen met het openbaar vervoer op de verbindingen Nij-

megen-Kleve-Doetinchem en Bocholt-Winterswijk-Vreden(-Münster) duurt gemid-

deld enkele uren en kost tientallen euro’s. Het ontsluiten van de Euregio Rijn-Waal 

door middel van grensoverschrijdend openbaar vervoer maakt deze regio beter be-

reikbaar, wat veel economische voordelen heeft. Aan beide kanten van de grens 

bestaat dan ook de wens om het grensoverschrijdend openbaar vervoer te verbe-

teren. Ook de Europese Unie besteedt steeds meer aandacht aan de problematiek 

rondom grensoverschrijdend openbaar vervoer. 

 

De vervoersbehoefte van scholieren en studenten in de grensregio verschilt enorm 

ten opzichte van elkaar. Wat betreft scholen in het primair en voortgezet onderwijs, 

zijn er vooral overeenkomsten te bespeuren. Basisscholen en middelbare scholen 

gaan voor schoolreisjes of uitwisselingsprojecten gemiddeld 1 à 2 keer per jaar 

naar Duitsland. Wanneer activiteiten worden gepland in Duitsland, dan worden leer-

lingen doorgaans vervoerd per touringcar, auto of fiets. Aangezien scholen geen 

grip hebben op het openbaar vervoer, maken zij vrijwel geen gebruik van dit ver-

voersmiddel. Verbeteringen in het grensoverschrijdend openbaar vervoer lijkt voor 

de meeste basisscholen en middelbare scholen niet van toegevoegde waarde.  

 

Voor veel studenten in het MBO blijkt Duitsland verder weg dan het werkelijk is. 

Nederlandse MBO’ers komen weinig in aanraking met Duitsland, wat zowel de oor-

zaak als het gevolg is dat deze studenten een gebrekkige beheersing hebben van 

de Duitse taal en dat zij niet weten wat Duitsland hen qua carrièremogelijkheden te 

bieden heeft. MBO’ers die van en naar Duitsland reizen, maken nu meestal gebruik 

van een auto of gaan op kamers.  

 

Studenten in het HBO en op de universiteit ondervinden met betrekking tot het rei-

zen met grensoverschrijdend openbaar vervoer dezelfde problemen als MBO-stu-

denten – of ieder ander die met de bus en/of trein naar Duitsland reist; de proble-

men zijn immers universeel. Wel zijn er meer Duitse studenten in het HBO en op 

de universiteit dan op het MBO, wat ertoe leidt dat deze studenten vaker te maken 

hebben met de hindernissen van grensoverschrijdend reizen. Ook deze studenten 

reizen doorgaans echter per auto of gaan op kamers.  
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6. Hoe nu verder? 

De huidige situatie van grensoverschrijdend openbaar vervoer tussen Gelderland 

en Duitsland zorgt er voor dat veel kansen voor studenten in de grensregio nu nog 

onbenut blijven. Bussen die tientallen keren stoppen en waarvan de ritprijs tiental-

len euro’s kost en het beperkte en dure treinverkeer, maken het voor studenten in 

de grensregio onaantrekkelijk om de grens over te gaan. Zo zien studenten met 

een MBO-diploma in de Achterhoek af van een vervolgstudie in het hoger onderwijs 

in verband met de slechte bereikbaarheid van Arnhem en Nijmegen en is onderwijs 

in Duitsland door de slechte bereikbaarheid voor veel Gelderse studenten helemaal 

onmogelijk. 

 

Mede door inspanningen vanuit de Europese Unie wordt het voor studenten steeds 

gemakkelijker om in het buitenland te studeren. De verwachting is dat met name 

studenten in de grensregio’s sneller bereid zullen zijn om net over de grens te gaan 

studeren of stage te lopen. Dit geldt voor zowel Nederlandse als Duitse studenten. 

Het openbaar vervoer mag hierbij absoluut niet achterblijven. Duitse steden als 

Kleve, Vreden, Emmerich en Bocholt moeten beter worden aangesloten op Arn-

hem, Nijmegen, Doetinchem en Winterswijk. Een betere integratie van het open-

baar vervoer maakt het voor Gelderse studenten mogelijk om zich beter te oriënte-

ren op de kansen die een studie of stage in Duitsland biedt. Bovendien zal een 

dergelijke blik op het oosten ook de carrièreperspectieven voor studenten in de 

grensregio aanzienlijk verbeteren. 

 

Duitse studenten die naar Gelderland reizen mijden nu nog het openbaar vervoer 

en pakken in plaats daarvan eerder de auto of gaan op kamers. Dit brengt met zich 

mee dat bijvoorbeeld universiteitsstad Nijmegen te maken heeft met parkeerover-

last en een tekort aan kamers. Studenten die niet beschikken over een auto of op 

kamers willen gaan, zullen wellicht de sprong naar Gelderland überhaupt niet ma-

ken. De verbetering van het grensoverschrijdend openbaar vervoer kan deze pro-

blematiek oplossen.  

 

De problemen rondom grensoverschrijdend openbaar vervoer neigen erg naar het 

verhaal van de kip en het ei. Door het tegenvallend aantal reizigers dat op dit mo-

ment met de bus en de trein reist tussen Gelderland en Kreis Kleve, zijn met name 

vervoerders terughoudend om nieuwe vervoersprojecten met betrekking tot directe 

bus- en treinverbindingen te initiëren. Alleen dergelijke grensoverschrijdende ver-

voersprojecten zullen als gevolg hebben dat het aantal bus- en treinreizigers in de 

grensregio zal stijgen. De enige inmiddels succesvolle en winstgevende Duitse re-

gionale buslijn 58 rijdt tussen Kleve en Nijmegen. Ook in andere provincies laten 
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grensoverschrijdend lijnen zien veelal binnen circa 3 jaar winstgevend te kunnen 

zijn. 

 

Dit onderzoek is vooral van kwalitatieve aard en presenteert als gevolg daarvan 

een aantal voorlopige conclusies. Ons onderzoek was bovendien gericht op scho-

lieren en studenten.   

 

Dit rapport biedt de Gelderse gedeputeerde mobiliteit, Conny Bieze een eerste, 

maar geen vrijblijvend, inzicht in de huidige beleving van GrensOV. Een mogelijke 

vervolgstap zou wat ons betreft moeten zijn dat er een breder, kwantitatief onder-

zoek wordt gedaan naar de vervoersbehoefte aan beide kanten van de grens. Dit 

bredere onderzoek zou zich kunnen richten op verschillende doelgroepen. Naast 

scholieren en studenten zouden ook andere doelgroepen aan bod moeten komen. 

Bijvoorbeeld mensen met opleidingen waar hier vrijwel geen vraag naar is, maar in 

Duitsland wel en vice versa. Ook de arbeidsmarkt zou beter kunnen functioneren 

als vraag en aanbod grensoverschrijdend op elkaar worden afgestemd, beter 

grensoverschrijdend OV is hier een belangrijk element in. Ons vermoeden is dat 

een dergelijk onderzoek vooral de conclusies in dit rapport zullen bevestigen: on-

bekend maakt in dit geval onbemind.  

 

Mocht de wens van beter en goedkoper grensoverschrijdend OV inderdaad breed 

gedragen worden, waar de aandacht en interesse voor het Regiogesprek GrensOV 

van 18 mei 2017 op duidde, is vooral bestuurlijke afstemming en daadkracht nood-

zakelijk. Dan is het tijd om grensoverschrijdend OV van de tekentafel naar de prak-

tijk te vertalen. Om gezamenlijk en aan beide kanten van de grens inspanningen te 

leveren die de reistijden verkorten, de kosten laten afnemen en het reisgemak en -

comfort verbeteren.  

 

Grenzen van landen mogen geen grenzen van leren zijn. Het is tijd dat de grens 

niet langer de barrière is die het voor zowel jong als oud nu nog vaak is. Immers, 

jong geleerd, is oud(er) gedaan. 
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Bijlage 1: Reistijden 

Nijmegen-Kleve-Doetinchem-Emmerich 
Traject Vervoersmiddelen Reistijd Kosten 

(indicatief) 

Nijmegen-Kleve Bus 58 Nijmegen-Kleve 49 minuten € 5,70 

Nijmegen-Emmerich Bus 58 Nijmegen-Emmerich 1 uur, 17 minuten € 8,23 

Doetinchem-Kleve Stoptrein Doetinchem-Arnhem 34 minuten  

 Overstap 10 minuten  

 Intercity Arnhem-Nijmegen 20 minuten  

 Overstap 6 minuten  

 Bus 58 Nijmegen-Kleve 48 minuten  

  1 uur, 58 minuten € 15,37 

Doetinchem-Emmerich Stoptrein Doetinchem-Arnhem 34 minuten  

 Overstap 10 minuten  

 Intercity Arnhem-Nijmegen 20 minuten  

 Overstap 4 minuten  

 Bus 58 Nijmegen-Emmerich 1 uur, 17 minuten  

  2 uur, 25 minuten € 17,90 

Bijlage 1.1: Reistijden en kosten van het traject Nijmegen-Kleve-Doetinchem 
Bron: www.9292.nl 

 
Vreden-Winterswijk-Bocholt 
Traject Vervoersmiddelen Reistijd Kosten 

(indicatief) 

Winterswijk-Vreden Bus R71 Winterswijk-Vreden 17 minuten € 3,80 

Winterswijk-Münster Bus 73 Winterswijk-Enschede 1 uur, 10 minuten  

 Overstap 29 minuten  

 Stoptrein Enschede- Münster 1 uur, 18 minuten  

  2 uur, 57 minuten € 23,27 

Winterswijk-Bocholt Lopen Winterswijk-Winterswijk West 15 minuten  

 Stoptrein Winterswijk West-Zutphen 32 minuten  

 Overstap 6 minuten  

 Intercity Zutphen-Arnhem 22 minuten  

 Overstap 17 minuten  

 ICE International Arnhem-Oberhausen 47 minuten  

 Overstap 26 minuten  

 RB Oberhausen-Wesel 24 minuten  

 Overstap 46 minuten  

 RB Wesel-Bocholt 23 minuten  

  4 uur, 18 minuten € 62,76 

Bijlage 1.2: Reistijden en kosten van het traject Vreden-Winterswijk-Bocholt 
Bron: www.9292.nl 
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Bijlage 2: Meewerkende onderwijsinstellingen 

Basisonderwijs 

 De Bem Zevenaar 

 De Kolibrie Winterswijk 

 De Plattenburg Doetinchem 

 De Slinger Aalten 

 De Woelwaters Oude IJsselstreek 

 ’t Montferland Montferland 

 ’t Palet Oost Gelre 

 Op de Horst Berg en Dal 

 
Voorgezet onderwijs 

 Almende College Bluemers Oude IJsselstreek 

 Gerrit Komrijcollege Oost Gelre 

 Kandinsky College Berg en Dal 

 Liemers College Zevenaar 

 Ludger College Doetinchem 

 Schaersvoorde Aalten 

 
MBO 

 Graafschap College Doetinchem 

 Helicon Velp 

 Rijn IJssel Arnhem e.o. 

 
HBO 

 Artez Arnhem 

 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Arnhem/Nijmegen 

 Van Hall Larenstein Rheden 

 
WO 

 Radboud Universiteit Nijmegen 

 Wageningen Universiteit Wageningen 
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Bijlage 3: Vragenlijst 

1. Hoe vaak bezoeken uw leerlingen/studenten plaatsen net over de grens 

met Duitsland? 

□ Iedere dag 

□ Eens per week 

□ Eens per maand 

□ Eens per half jaar 

□ Eens per jaar 

□ Nooit 

□ Anders, namelijk:  .....................................................................................  

2. Waarom gaan uw leerlingen/studenten de grens over met Duitsland? 

□ Wonen 

□ Werken 

□ Studeren 

□ Recreëren 

□ Bezoek aan familie/vrienden 

□ Anders, namelijk:  .....................................................................................  

3. Hoe reizen uw leerlingen/studenten naar deze plaatsen?  

(combinaties zijn mogelijk) 

□ Met de fiets en/of brommer 

□ Met de auto 

□ Met de trein 

□ Met de bus (touringcar) 

□ Met de bus (openbaar vervoer) 

□ Anders, namelijk:  .....................................................................................  

4. Als uw leerlingen/studenten naar Duitsland reizen, hoe vaak gebruiken 

zij dan het openbaar vervoer? 

□ Nooit 

□ Bijna nooit 

□ Soms 

□ Bijna altijd 

□ Altijd 
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5. Hoe beoordeelt u de informatieverstrekking met betrekking tot de mo-

gelijkheden van grensoverschrijdend openbaar vervoer? 

□ Zeer slecht 

□ Slecht 

□ Gemiddeld 

□ Goed 

□ Zeer goed 

□ Toelichting:  

  ................................................................................................................  

  ................................................................................................................  

6. Hoe beoordeelt u het grensoverschrijdend openbaar vervoer tussen 

Gelderland en Duitsland? 

□ Zeer slecht 

□ Slecht 

□ Gemiddeld 

□ Goed 

□ Zeer goed 

□ Toelichting:  

  ................................................................................................................  

  ................................................................................................................  

7. Zouden meer leerlingen/studenten vaker naar plaatsen in Duitsland rei-

zen als het grensoverschrijdend openbaar vervoer verbeterd zou wor-

den? 

□ Zeker niet 

□ Niet 

□ Misschien 

□ Wel 

□ Zeker wel 

8. Om hoeveel leerlingen/studenten gaat het of zou het kunnen gaan? 

 .....................................................................................................................  

9. Hoeveel Duitse leerlingen/studenten volgen onderwijs bij uw instelling? 

 .....................................................................................................................  

10. Hoeveel leerlingen/studenten wonen over de grens? Hoeveel van hen 

maken gebruik van grensoverschrijdend openbaar vervoer? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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11. Wat moet volgens u veranderen in het grensoverschrijdend openbaar 

vervoer? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

12. Heeft u nog suggesties of aanmerkingen met betrekking tot het grens-

overschrijdend openbaar vervoer? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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