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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Gennep 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 64% van de
respondenten: "Nederlands".
Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 14% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 63% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Zeer mee oneens".
Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 47% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 25% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Gennep, waarbij 56 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 64% van de
respondenten: "Nederlands".

Andere taal/dialect, namelijk:





Brabants
Gennep,s
Genneps (Limburgs)
Groesbeeks

Toelichting
Nederlands 




Ik woon hier sinds 2016 en kom uit Brabant.
Ik woonde in de Randstad en heb een niet- Limburgse echtgenoot en zoon.
Vrouw komt uit Nijmegen en ik uit Groesbeek, dus is het gewoon Nederlands
geworden, bij ons mam praat ik wel Groesbeeks.
Zoals men dat hier zo mooi zegt: Jullie zijn van het Westen, jullie zijn import. De
scheidslijn is duidelijk, zij en wij!
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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 14% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 63% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Zeer mee oneens".

Toelichting
Mee
oneens



Op peuterspeelzalen en kinderopvang zitten ook kinderen van allochtone of niet
Limburgse afkomst. Taalverwerving in het Nederlands is in deze leeftijdsfase van
groot belang.

Zeer mee
oneens



Limburgs thuis praten prima op scholen gewoon Nederlands.Is meen ik nog steeds
de spreektaal in de Nederlandse economie.
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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 47% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 25% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Mee eens".

Toelichting
Mee
eens



Het gaat dan m.i. vooral over culturele aspecten van het Limburgs, geen educatieve.

Neutraal



Spreek dat in je vrije tijd als je met andere limburgers bent. Niet op de werkvloer of
elders waar je ook géén limburgers geeft
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4 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect te behouden?
(n=53)
Oplossing (45%):
























Aandacht voor houden, is deel van de cultuur
Archief aanleggen over het dialect. Op scholen aandacht aan besteden
Bij de opvoeding de kinderen zowel Nederlands als dialect leren , zoals de buitenlanders ook hun
moedertaal leren naast 't Nederlands
Blijven spreken
Door ouders zelf
Elkaar durven aanspreken in het dialect
Extra vak op school
Geen mening.
Gewoon in het limburgs praten en op de scholen de kinderen niet belemmeren. Wij kregen 45
jaar geleden straf als we dialect spraken.
Het gewoon spreken
In de familie kan dialect gesproken worden
Informeel limburgs blojven spreken. Bepaalde tv en radioprogramma’s in dialect, maar wel
aankondigen, zodat ‘niet limburgers’ zelf kunnen bepalen wel/niet te luisteren/kijken. Bij
gelegenheden peilen of dialect door het publiek wordt begrepen. Anders overstappen op abn.
Lastig hoor. ik vindt dat iedereen Nederlands MOET kunnen maar dialect vindt ik zeker zeer
belangrijk voor er naast bij. maar hoe je dat voor elkaar zou moeten krijgen weet ik niet zo goed.
nog meer lessen is volgens mij niet de bedoeling.
Om het dagelijks toe te passen op ALLE leeftijden, duut hin wa !!!!!! Opa 76 lentes
Op scholen ee dialect les invoeren.
Op school abn en thuis dialect.
Op shool aandacht aan besteden
Op vriwillige basis(cursussen, boek, studies en aandacht voor liehebbers).
Proberen om zowel nederlands als dialect te spreken
Taal is altijd onderhevig aan wijzigingen. Dat is zoiets natuurlijks, dat houd je niet tegen. De
kinderen zullen hun taalgebruik hoe dan ook op straat leren!
Thuis blijven praten of bij evenementen maar zeker op school niet!
Thuis limburgs spreken
Zelf vanuit overheden meedoen

Dit is niet nodig (30%)
Weet niet (15%)
Toelichting
Dit is niet
nodig



Dialect is zeker iets om trots op te zijn. Als het echter steeds minder wordt
gesproken dan vind ik niet dat het geforceerd moet worden.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Gennep
Limburgs dialect
23 augustus 2018 tot 03 september 2018
56
13,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 15 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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