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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Voerendaal nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

1. Samenvatting
Op vraag "1 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 51% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 41% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 29% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Neutraal".
Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 80% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 15% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Zeer mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Voerendaal, waarbij 74 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Limburgs dialect
‘’Kinderen moeten al jong aan het Limburgs dialect’’, zo luidde de voorpagina van de
Limburger op 19 juli jongsleden. De provincie en de Limburgse streektaalorganisaties
kondigden in de nota ‘’n Laeve Lank Limburgs?’’ aan dat er meer kinderen met het Limburgs
dialect groot gebracht moeten worden.

1 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?

(n=74)
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Op vraag "1 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 51% van de
respondenten: "Limburgs".

Toelichting
Limburgs




Nederlands





Echtgenote is geen Limburgse van origine. Heeft inmiddels wel het "plat"
geleerd voor gebruik "buitenshuis" .
Ik ben geen Limburger
Mijn vrouw komt oorspronkelijk uit den Haag en later Palemig en Heerlen. Het
was een oer-Hollands gereformeerd gezin. Limburgers waren toch wel een
minder cq dom volk. Het gezin kwam hier om te werken. In de 50 jaar die we nu
bijna getrouwd zijn heeft mijn vrouw het dialect niet kunnen leren maar
verstaan is 100% al komt het antwoord in ABN.
Moeder spreekt geen dialiect



Met het grootste gedeelte van familie dialect, met partnet Nederlands




Evenveel
Limburgs als
Nederlands

Bovendien is Limburgs al lang geen DIALECT meer maar wordt erkend als TAAL
als u dat nog niet wist.
Dialect moet niet verloren gaan.
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2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het
Limburgs aangesproken worden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 41% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 29% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Neutraal".

Toelichting
Mee eens





Mee
oneens







Alleen als blijkt, dat de ouders dat willen. Bovendien: is de werknemer wel het
Limburgs machtig?
Alleen als dialect hun moedertaal is.
Niet moeten maar indien mogelijk (afhankelijk van de samenstelling van de klas)
Het is belangrijker om goed Nederlands te leren. Echter het is niet verkeerd om in
een bepaald vak het Limburgs dialect en de bijbehorende cultuur aan te leren. Dit
hoeft uiteraard niet foutloos geschreven te worden. Da is onmogelijk. maar spreken
hoort er zeker bij.
Kinderen die geen dialect spreken moeten aangesproken worden in het Nederlands,
ongeacht de herkomst.
Kinderen moeten op jonge leeftijd juist al goed nederlands leren.
Op school dient ook Nederlands gesproken te worden.

Zeer mee
oneens



Iedereen hoort gewoon Nederlands te spreken op een school. Als er een weekend
school zou worden geopend dan is dit na mijn inziens een ander verhaal.

Weet niet




Het gaat erom in welke taal ze zich veilig voelen.
Omdat er op de basisschool wel Nederlands wordt gesproken. Ik denk dat je een
soort overgangsregeling Limburgs naar Nederlands moet hanteren
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3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het
Limburgs dialect te behouden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 80% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 15% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens



Identiteit - saamhorigheid bevolking is belangrijk.

Mee eens



Taal is een groot en belangrijk onderdeel voor wat betreft cilultuur

Mee oneens



Dialect wordt doorgegeven door ouders, zij maken die keus om dat wel of niet te
doen.

5

4 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect
te behouden?
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Op vraag "4 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect te behouden?" antwoordt
66% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:
























" verplicht " uurtje les op scho(o)l(en) !
Allesveranderd tocg, moeilyke discussie, zeker t niet afdwingen
Basisschool: 50/50
Dat is een moeilijke vraag, zo het niet direct weten
De mensen spreken het en het blijft behouden ... spreken ze het niet, dan gaat het verloren
Deels Tweetalig basisonderwijs
Dialect blijven praten..
Dialect spreken of thuis of binnen familie. Het is immers te divers om er een taal van te maken.
Dialectavonden
Door bij de basis, thuis dus, Limburgs te spreken met de kinderen
Door in ieder geval thuis dialect te spreken met elkaar. Nu wordt er verwacht dat men thuis abn
spreekt met de kinderen
Gebruik ook het limburgs op de scholen
Gebruik stimuleren door het ook bij 'officiele' gelegenheden te gebruiken
Gewoon blijven spreken, ook bij gemeenten, bedrijven, scholen.
Gewoon limburgse handhaven
Gewoon thuis Limburgs spreken en TV programma L1 moet ook maar in het Limburgs net zoals
Friesland en Groningen etc. ook doen in hun dialect.
Het blijven praten!
Het dialect te blijven praten.
Kinderen les geven
Koester plaatselijke dialect, meertalig opvoeden is alleen maar positief
Les over en in het Limburgs, meer regionale tv-programma's in het Limburgs
Lesgeven
Limburgs als vak op de lagere scholen introuderen+ waarbij ook aandacht geschonken aan de
Limburgse geschiedenis en cultuur. Promotie, ook in geldelijke zin van de Limburgse cultuur.
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Limburgse ouders moeten thuis dialect spreken
Limburgse taalles op school
Limburgse zenders (L1 etc.) alleen in het dialect!
Meer aandacht voor Limburgse cultuur op basisscholen
Mensen voorlichten dat tweetalige opvoeding een enorme bijdrage levert aan de
taalontwikkeling van kinderen.
Op de basisschool het Limburgs dialect opnemen in de lessen
Op het schoolplein Limburgs spreken. OOK door de leerkrachten.
Op scholen te leren dialect net als andere talen
Op school een uurtje Limburgs invoeren...
Op zoveel mogelijk plaatsen gebruiken ook b.v. in het gemeentehuis. Als blijkt dat men het niet
verstaat kan altijd nog overgeschakeld worden naar ABN
Ouders geven het door aan hun kinderen!
Publicaties 2 talig maken
Regelmatig lesje Limburgs op school
Regionale artikelen in het dialect schrijven
Stimuleren op scholen etc.
Thuis dialect spreken
Thuis dialect spreken.
Thuis door de ouders bi gehouden worden en zelf niet met de kinderen Nederlands spreken
Thuis met de paplepel meegeven.
Thuis praten
Tweetaligheid onderwijzen
Vanuit de overheid stimuleren en ondersteunen van initiatieven
Waar het mogelijk is het dialect spreken
Zelf zoveel mogelijk Limburgs kallen!
Zo veel mogelijk praten in het limburgs dialect

Toelichting
Oplossing:



Ik vind Limburg dialect leuk maar ik vind het veel belangrijker dat Nederlanders
goed Nederlands kunnen spreken

Weet niet



Na de enquete over het WK voetbal is dit alweer zo'n onzinnige enquete, ik mis
werkelijk zinvolle onderwerpen en vragen cq meningen. Ik denk er over om mij
binnenkort hiervoor af te melden
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Voerendaal
Limburgs dialect
16 augustus 2018 tot 27 augustus 2018
74
11,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 25 seconden
28 augustus 2018
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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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