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1. Samenvatting
Op vraag "1 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 76% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 53% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 29% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".
Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 84% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 5% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "4 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect te behouden?" antwoordt
60% van de respondenten: "Oplossing:".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Beesel, waarbij 38 deelnemers zijn geraadpleegd.

2

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 76% van de
respondenten: "Limburgs".
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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 53% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 29% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".

Toelichting
Neutraal



Kinderen zullen er toch aan moeten wennen om allemaal taal te spreken die ze
later het grootste deel van hun leven nodig zullen hebben.

Zeer mee
oneens




Daarmee zet je kinderen die geen dialect spreken buitenspel
Ter voorbereiding op de basisschool is het volgens mij van groot belang dat
kinderen goed Nederlands leren spreken.

4

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 84% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 5% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens



Raad van Europa heeft de nationale regeringen de plicht opgelegd om streek- en
minderheidstalen te behouden

Neutraal



Wat is "het " Limburg dialect? Elk dorp heeft een eigen versie. Het is niet mogelijk
dat onder één noemer te brengen.

Mee oneens



Laten wij toch net zo chauvinistisch zijn
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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
60% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:






















Cursussen Limburgs aanbieden aan nieuwkomers etc. Vast onderdeel laten zijn van
'inburgeringsproces'
Dit op meer plaatsen gebruiken
Door het zeker thuis te blijven spreken!!!
Door met kleine kinderen in de opvoeding Limburgs te praten
Het onnodig gebroken nederlands praten als limburger
Iedereen vrij laten in de keuze.
Limburgs spreken binnen het gezin.
Meer (en gerichte) aandacht
Niet op school en werk, wel spreken in de thuis en buurt omgeving
Op (basis)scholen voertaal Limburgs
Op peuterspeelzalen ons dialect spreken (behalve anderstalige kinderen) en in pauzes ook op de
Limburgse scholen
Op school ook lessen in Limburgse cultuur en taal
School
Thuis in ieder geval Limburgs praten. Limburgs als extra taalvak gebruiken op school
Thuis spreken, maar zeker niet op scholen!!!!
Veel in dialect praten ook bij officiële gelegenheden
Via de scholen
Vooral niet te spastisch doen om thuis met je kinderen Nederlands te praten terwijl beide
ouders Limburgers zijn en zelf altijd Limburgs praten
Voorleesverhalen op de markt brengen zodat ouders er thuis mee aan de slag kunnen.
Zorgen dat het veel gesproken blijft.
Zoveel mogelijk in Limburg
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Toelichting
Oplossing:



De eigen identiteit van Limburg behouden, is een leuke taal, zelfs met al die
plaatselijke verschillen.

Dit is niet
nodig



Als het vanzelf niet lukt wordt het niets. Ontwikkelingen zijn niet altijd
stuurbaar.

7

3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Beesel
Limburgs dialect
23 augustus 2018 tot 31 augustus 2018
38
15,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 30 seconden
4 september 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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