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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Nuth 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 68% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 52% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 39% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Mee oneens".
Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 77% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 3% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (52%) is: "Zeer mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Nuth, waarbij 31 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 68% van de
respondenten: "Limburgs".

Toelichting
Limburgs



In het gezin werd zoveel mogelijk Limburgs gesproken tot de kinderen naar een
vervolgopleiding gingen. Misschien is het een aanrader om op het
vervolgonderwijs het Limburgs meer te promoten.
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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 52% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 39% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens



Voor die kleuters die dialect spreken. Voir de anderen...iedere dag of iedere
week een woord in dialect leren. Het woord "moeten" is niet meer van deze tijd.
De opvoeder dragen het dialect een warm hart toe en zoeken in ieder plek naar
de mogelijkheden. Net zo, als in twee of meertalige gebieden!

Mee eens



Maar niet uitsluitend. Er is niets op tegen om twee talen te gebruiken, net hoe
het valt. Juist goed voor de ontwikkeling. Alleen dialect leidt tot uitsluiting van
mensen van buiten af. Op de peuterspeelzaal kun je op speelse wijze de
beginselen bij brengen aan allochtonen. Het moet alleen niet zo dwingend
worden als nu vaak wordt gepropageerd.

Mee oneens



Uit onderzoek in het verleden is gebleken dat mn kinderen uit de oostelijke
mijnstreek die alleen Limburgs spreken een grote taalachterstand hebben.
gesubsidieerde projecten zijn m.n. op peuterspeelzalen ingezet. Deze projecten
zijn er volgens mij nog steeds. Het heet project "moelejan"
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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 78% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 3% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (52%) is: "Zeer mee eens".
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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
68% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:






















Beide talen gebruiken
Daar waar kan Limburgs blijven praten
Een keer per week op basisonderwijs een les helemaal in het dialect geven? Maar dan wel met
een knipoog. De dwang stoot niet sprekers af. Maak het een grappige uitdaging.
Enthousiasme, kleine, maar gevulde stappen. Denk bv aan grappen van Toon Hermans in het
dialect. De woorden voor een object in de verschillende dialecten enz
Eventueel lesuur Limburgs Dialect, in Friesland doen ze toch ook zoiets, kopieer dat formaat, niet
nodig om zelf weer het wiel uit te vinden.
Gebruik in opvoeding thuis.
Gewoon blijven gebruiken
Het begint bij de ouders
Het d
Het Limburgs zoveel mogelijk zelf spreken op bijeenkomsten, feestjes enz.
Meer Limburgs op L1 radio en tv gesproken.
Meer tweetalig aanbieden
Op scholen al dialect spreken / Nederlands spreken wordt vaak als netter gezien.
Op school een lesuur in het dialect onderwijzen
Stimuleren op school
Thuis dalect spreken en in de omgang met anderen personen
Thuis in het gezin dialect,en als nodig nederlands.
Tijdens de opvoeding Limburgs spreken
Veer mòtte zelf auch òs taal gebroeke in woord en geschrif
Verplicht op lagere school limburgs leren
Zoveel mogelijk spreken
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Toelichting
Oplossing:



Ik Ben onderwijs pionier en heb ervaren hoeveel ER vanuit enthousiasme en
kunstzinnigheid mogelijk is. Het dialect is ook direct met de cultuur verbonden, dat
maakt het zo belangrijk.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Nuth
Limburgs dialect
09 augustus 2018 tot 17 augustus 2018
31
17,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 3 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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