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UITNODIGING 
 

 
Meer Duits(land) in Maastricht? 

Als het gaat om het ’vrij verkeer van personen’ dan is studentenmobiliteit een van de grootste 
zegeningen van het Europees burgerschap. Want wie kent tegenwoordig geen student die een 
tijd in het buitenland gaat studeren? In Maastricht studeren ca. 5.000 Duitse studenten. Daar 
mogen we trots op zijn! Aan de RWTH in Aken toch ook een gerenommeerde universiteit 
studeren echter slechts ca. 300 Nederlandse studenten en dat in een tijd waarin er geen 
vooroordelen ten opzichte van elkaar meer lijken te bestaan...of toch wel?  

Is het echt zo dat ’Nederlanders ineens van de Duitsers houden en dat deze daar zelf van 
schrikken (Merlijn Schooneboom 2014)? Welke beelden hebben Duitsers en Nederlanders van 
elkaar? Is het van belang om elkaars taal te spreken als men over de grens wil studeren en 
werken? Hoe scheidt of verbindt de (taal)grens ons? Hoe belangrijk is mobiliteit? Waarom 
weten de Duitsers de weg naar Maastricht beter te vinden dan de Nederlanders naar Aken als 
het op studeren aankomt? 

De young professionals van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen (DNG) 
organiseren in samenwerking met ITEM een discussiebijeenkomst over de Duits-Nederlandse 
betrekkingen en nodigen u daarvoor van harte uit. 

Programma 
  

Welkomstwoord door prof dr. Hildegard Schneider (ITEM) 
  

Dubbelinterview met prof. dr. Bernadette Jansma en Drs. Karin Straus 
  

Discussie met het publiek 
  
 
Over ITEM: 
 
Opgericht in 2015 is het Institute for Transnational and Euregional Cross Border 
Cooperation and Mobility  (ITEM) de spil van onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en 
trainingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking.  De kracht 
van ITEM is de wetenschappelijke en interdisciplinaire aanpak waarmee concrete praktische 
oplossingen worden aangedragen. ITEM is een initiatief van Universiteit Maastricht. Partners 
zijn Provincie Limburg, gemeente Maastricht, Zuyd Hogeschool, NEIMED en Euregio Maas-
Rijn.  Voor meer informatie: www.maastrichtuniversity.nl/item 
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Over de gasten: 
 

- Prof. dr. Bernadette Jansma is geboren in Wolfsburg (1965). Op het ogenblik is zij 
decaan van de Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN) van de Universiteit 
Maastricht. 

- Drs. Karin Straus is geboren in Roermond (1971). Op het ogenblik is zij woordvoerder 
onderwijs van de VVD in de Tweede Kamer. 

 
 
De bijeenkomst vindt plaats op:  

 
maandag 28 september 2015 (19.30 uur – 21.00 uur)  

Inloop vanaf 19.00 (incl. borrel) 
 

In de Feestzaal van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, 
Bouillonstraat 1-3 

6211 LH Maastricht 
  
Aanmelden vóór 25 september 2015 door een mail te sturen naar activiteiten@dng-aachen.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In samenwerking met ITEM: 

 


