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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Landgraaf 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 58% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 43% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 37% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Mee eens".
Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 79% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (50%) is: "Zeer mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Landgraaf, waarbij 100 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?
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Op vraag "1 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 58% van de
respondenten: "Limburgs".

Andere taal/dialect, namelijk:





Kerkraads dialect
Limburgs Met iedereen; vroeger met mijn geliefde vrouw altijd NLs
Limburgs, en BN, maar omdat we lange tijd in Duitsland woonde zijn de kinderen tweetalig
opgevoed.
Pools

Toelichting
Andere taal/dialect, namelijk:



Echtgenote is van oorsprong Pools

3

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 43% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 37% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens





Als men niet met het dialect wordt groot gebracht, dan zal men het nooit leren
spreken. En de peuterspeelzalen maken deel uit van de hedendaagse opvoeding. Dit
is des te belangrijker daar er op straat geen dialect meer gesproken wordt.
De Limburgse Taal was ook de basis op de mijnen, Historisch heiligen.
Fifty/fifty Limburgs en Nederlands

Mee eens



Ik vind dat ze in het Nederlands moeten worden aangesproken maar dat ook
Limburgs gesproken kan/mag worden tegen kinderen die van huis uit Limburgs
praten.
Wel Limburgs stimuleren maar verplichten kan niet. Lijkt mij ook problematisch als
de begeleiders zelf geen Limburgs spreken.

Neutraal



Ik vind dat kinderen in het Nederlands in het algemeen moeten worden
aangesproken, maar dat er zeker ruimte moet zijn voor het Limburgs, vooral als men
merkt dat een kind Limburgs spreekt. Ook grapjes e.d. mogen beslist in het
Limburgs. Ook kinderen die alleen maar Nederlands spreken of een buitenlandse
taal, komen zo in aanraking met ons mooie dialect!
Je kunt de Nederlanders uit het Noorden die hier zijn komen wonen niet verplichten
het limburgs te leren, ouders die aangeven dat hun kinderen in het limburgs mogen
worden aangesproken dat wel doen.
Nederlands de hoofdtaal, het dialekt niet afleren maar erbij gebruiken.
Wel in 2 taligheid. Nederlands moet de voertaal zijn maar Limburgs mag erbij
gesproken worden
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Mee
oneens





Zeer mee
oneens



De dialect sprekende kinderen moeten natuurlijk ook goed Nederlands leren
verstaan en spreken. Dat gebeurt op de basisschool, maar zou al op de
peuterspeelzaal moeten beginnen. Anderzijds zouden de Nederlands sprekende
leerlingen erbij gebaat zijn als ze het dialect op zijn minst verstaan. Dat zou dan
weer pleiten voor dialect op de peuterspeelzaal. Wellicht kan de ene juf Nederlands
spreken en de andere dialect! De kinderen hebben daar geen moeite mee, denk ik.
Die schakelen moeiteloos om. Ik spreek uit ervaring. Wij hebben kleinkinderen die
tweetalig worden opgevoed. Dat is heel goed voor hun taalontwikkeling. Ook
taalwetenschappers zijn de mening toegedaan dat een tweetalige opvoeding alleen
maar voordelen heeft.
Op jonge leeftijd leren kinderen het makkelijkst een taal aan, daarom lijkt t mij
onverstandig om ze dialect aan te leren omdat ze t risico lopen geen correct
Nederlands te leren of eventueel met meer moeite.
Kinderen moeten goed Nederlands leren. Limburg dialect is voor thuis.
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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 79% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (50%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer
mee
eens




Wat in Friesland kan moet in Limburg ook kunnen, we zijn trots op ons dialekt.
Zie vraag 2

Mee
eens



Limburgs dialect is bij uitstek een eigenschap waarmee de provincie zich
onderscheidt van anderen en Limburgers voelen zich er door verbonden met elkaar
en de provincie, daarom beschouw ik t als de taak en plicht van de provincie om dit
zo goed mogelijk te behouden.
Zeker investeren in de LImburgse taal. Maar het afdwingen als taal in
peuterspeelzalen of op school is grote onzin



Mee
oneens



Taal ontwikkelt, evalueert, onstaat of verdwijnt. Dit is geen taak van een
bestuursorgaan.

Weet
niet



Met subsidies zal het dialect niet gered worden.
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4 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect
te behouden?
80%
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Op vraag "4 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect te behouden?" antwoordt
72% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:























Aangezien het Limburgs niet 1 dialect is, zal dat moeilijk worden. zeker nu veel mensen verhuizen
naar een ander gebied krijg je een vermenging van alle dialecten. De enige manier om ons dialect
te behouden is om het te blijven soreken en zoveel mogelijk mensen stimuleren om mee te
doen. Zeker in eigen familie en kenissenkring!
Alleree
Als ouders zelf Limburgs spreken ,dat ook met hun kinderen blijven doen
Bepaalde lesuren op school in het Limburgs plat
Blijven praten, eventueel op scholen erbij 'leren'. Spreek dialect met je medemens, het maakt de
band een stuk sterker!
Daar waar mogelijk dialect spreken H
De ouders en scholen moeten ook daar tijd aan besteden.
De ouders informeren over het nut van het dialect op sociaal en educatief opzicht.
De scholen les geven in dialect en thuis ook spreken
De taal onderling blijven spreken waarbij je wel rekening houdt met niet sprekers. Dialect moet
uit het taboe.
Dialect praten in kdv en peuterspeelzalen
Dialectles toevoegen op de basisscholen
Door het te blijven spreken
Door het te spreken
Door meer in het limburgs te communiceren
Door zoveel mogelijk te praten in het Limburgsysteem dialect
Duitse taalles invoeren op de basisschool
Gebruik streektaal ook door openbare lichamen in PR uitingen.
Gewoon dialect blijven praten tegen iedereen waarvan je weet dat het een Limburger is
Het gewoon bijven spreken
Het limburgs dialect promoten aan ouders en kinderen.

7






































Het normaal vinden om zoveel mogelijk dialect te spreken.
Het spreken ervan bevorderen door in het Limburg les te geven op de scholen. Neem een
voorbeeld aan de Friezen, die doen het ook. Limburgs als officiële taal erkennen, net als het Fries
Het spreken op allerlei manieren stimuleren, zodat het een levende taal blijft
Het spreken, en niet laten afleiden door commentaar of zo,
In het gezin/ familie
In klasjes dialect praten, dialectboekjes om te lezen,
Jonge ouders info geven over Limburgs dialekt bij aangifte geboorte kind, verder de
peuterspeelzalen, opvang en scholen ook voorlichtingsmateriaal hieromtrent geven
Laat het toneel in het dialect uitzenden op L1, er zijn genoeg verdienstelijke amateur toneel
gezelschappen die in het dialect spelen.
Laat mensen zelf beslissen hierover, afdwingen of sturing op ambtelijk niveau werk niet en is
neit aanbevelingswaardig!
Les op school,Thuis met het hele gezin
Lesmateriaal aanbieden en kinderdialect activiteiten houden. Bewustwoording is vooral nodig.
Lesuren op school in het ook in het Limburgs plat
Limburgs spreken zeer belang rijk kijk naar Friesland waarom gaat dat daar wel
Limburs dialect bestaat niet, is een groot onderscheid tussen de dialecten, daarom de privincie
onderverdelen in dialect groepen en in de media meer aandacht geven aan de dialecten.
Men zal de mensen van de idiote gedachte af moeten brengen dat hun kinderen slimmer zullen
zijn wanneer men thuis Huilands spreekt.
Mensen bewust maken van verchil tussen taal en dialect
Mer
Minimaal éen van de ouders, of opa en oma moeten consequent Limburgs spreken. Ikben
opgegroeid met Limburgs Hongaars en Nederlands doordat 3 verschillende mensen consequent
hun eigen taal spraken. Lukt prima
Net als het Fries, een officiële taal van maken !
Net zoals met opvoeden, dat moeten de ouders doen en niemand anders. Je kunt wel iets
aanbieden aan geïnteresseerden via bibliotheek of anderszins laagdrempelig voor iedereen die
het echt wil leren.
Niet forceren. Gewoon Limburgs dialect erbij gebruiken. Alles mag niks moet ... en zeker niet
opgelegd door de provincie.
Ook op scholen het Limburgs te bevorderen
Op basisschool met de leerlingen iedere dag een uurtje dialect praten, als cultuurvak.
Op jeudige leeftijd starten
Op L1 en op omroep Landgraaf en de andere limburgse zenders dialekt blijven spreken en bij
evenementen in Limburg ook alles in het dialekt.
Op peuterspeelzalen Limburgs spreken, Veel meer op L1 ook de reporters, paar uur Limburgse
les op lagere school
Op school aandacht aan geven en vooral de limburgse zenders en zeker omroep Landgraaf
Ouders moeten Limburgs praten met de K
Ouders spreken dialect met kinderen.
Overal in Limburg het kunnen en blijven spreken
Persoonlijk is de beste manier om
Practice what you preach
Praten
Programma's op tv in het Limburgs (L1 enz.)
Spreek jou eigen taal..., hoe dan ook !
Thuis dialect praten
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Thuis limburgs praten
Thuis spreken en doorgeven
Thuis spreken naast de Nederlandse Taal.
Thuissituatie dialect spreken
Van generatie op generatie, thuis
Van jongs af aan dialect spreken, op school Nederlandse leren
Van ouder op kind, dialect sprekende toneelverenigingen steunen. Vrijwillige lessen op scholen
geven
Van thuis uit...
Vanaf de eerste levensjaren met de kinderen in dialect spreken
Vanaf het begin in het dialect met de kinderen praten, Nederlands leren ze op school wel.
Verplicht op school. Net als in friesland
Wij hebben tegen onze dochter Limburgs (dialect) gesproken en onderling Nederlands. Zodoende
is ze van jongsaf aan 2-talig opgevoed. Ik denk dus dat je tegen kinderen zowel Nederlands en
dialect moet spreken. Dit werkt overigens ook zo met andere talen.
Zoveel mogelijk blijven spreken en ook in discussies blijven ondersteunen

Toelichting
Oplossing:



Bij ons werd vroeger en nog steeds dialect thuis en bij alle familie gesproken.
Tevens keken we heel veel Duitse tv, wat nu natuurlijk niet meer gebeurd onder de
jeugd. Naar mijn mening wel bijgedragen aan mijn dialect en makkelijker een
vreemde taal eigen te maken.

Dit is niet
nodig



Er zijn in Limburg zoveel dialecten dat het een ratjetoe is.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Landgraaf
Limburgs dialect
16 augustus 2018 tot 25 augustus 2018
100
9,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 21 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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