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1

Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Maasgouw 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 71% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 35% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 27% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Neutraal".
Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 75% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 6% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (45%) is: "Zeer mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Maasgouw, waarbij 34 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 71% van de
respondenten: "Limburgs".

Andere taal/dialect, namelijk:


Wij zijn met het dialect opgevoed, hebben daarnaast Portugees gesproken i.v.m.verblijf in
Brazilië en hebben pas Nerlands geleerd na onze terugkomt in Nederland.

Toelichting
Limburgs



Nederlands 

Wij zijn uit Limburg en spreken daarom ons dialect. Met de kleinkinderen praten
we ook Limburgs, de moeder van de kleinkinderen spreekt Nederlands en wij
willen graag dat ze ook Limburgs kunnen spreken evenals hun vader.
KEN GEEN LIMBURGGS
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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 35% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 27% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Neutraal".

Toelichting
Mee
eens



In principe vind ik dat kinderen gewoon in het dialect aaspreken 'zou moeten
kunnen'. Kinderen leren heel gemakkelijk een taal aan ook als ze thuis geen dialect
spreken. Je kunt, zeker als dialect prekende ouders, een kind beter de taal die je zelf
het beste beheerst aanleren, en niet geforceerd (vaak krom) Nederlands met ze
spreken. Voor een kind is het belangrijk om een goed taalgevoel te ontwikkelen. Goed
Nederlands begint op de basisschool. Dit schrijf ik uit eigen ervaring vanuit een gezin
met vier kinderen bij ons thuis. Na 8 jaar buitenland kwamen we terug en moesten
we Nederlands leren maar thuis bleven we dialect spreken. Uiteindelijk hebben we
allemaal minstens een HBO+ opleiding gehaald.

Neutraal



Naar behoefte en hoe het uitkomt, plat kalle
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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 75% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 6% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (45%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer
mee
eens



Als vanuit de provincie Limburg hiervoor meer aandacht is vinden mensen het wellicht
ook gemakkelijker te accepteren. Nu is wat buiten onze provincie gezegd wordt over
ons accent of toon "de maat". We moeten trots zijn op onze eigen taal net zoals de
Friezen.
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4 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect
te behouden?
70%
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Op vraag "4 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect te behouden?" antwoordt
63% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:






















Blieve kalle
Buiten school limburgs spreken
Dat er evenveel Limburgs als Nederlands gesproken wordt op scholen en Peuterspeelzalen
KInderdagverblijven
Dat Limburgers ook dialect blijven praten en het overbrengen op hun kinderen.
De ouders moeten met de kinderen van jongs af aan Limburgs spreken.
De provinciaale politiek moet hier werk van maken
DIT ZEKER THUIS TE SPREKEN
Gewoon blijven gebruiken
Het blijven spreken.
Kinderen indien mogelijk in het 'plat' aanspreken kinderen stimuleren lid te worden van
verenigingen
Limburgs dialect als cultuur zien en daarmee willen behouden, zonder aan het ABN te schaven
Mensen laten inzien dat het niet 'minderwaardig' en van domheid getuigend is om dialect te
spreken of te laten horen dat je een accent hebt. Ik wil hiermee niet zeggen dat mensen zelf geen
moeite moeten doen om ook goed Nederlands te spreken want dat kan men ook goed leren.
Voorbeelden genoeg in ons land.
Op school een uurtje les per week
SCHOLEN BETREKKEN BIJ HET BEHOUD VAN HET LIMBURGS DIALECT
Thuis dialect blijven spreken
Thuis op school en in het openbaar limburs praten
Uitleggen dat veel Limburgers talenwonders zijn juist omdat ze 2talig zijn opgevoed!
Voorlichting maar het belangrijkste is dat iedereen fatsoenlijk nederlands kan spreken
Voorlichting, aanmoedigen om op school te spreken. Ook bij de naschoolseopvang.
Zoveel mogelijk spreken
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Toelichting
Oplossing:



LAAT VRIJWILLIGERS LIMBURGS DIALECT CURSUSSEN GEVEN DIE GRATIS ZIJN VOOR
DEELNEMERS
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Maasgouw
Limburgs dialect
09 augustus 2018 tot 20 augustus 2018
34
16,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 20 seconden
21 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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