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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Stein 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 83% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 61% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 26% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Zeer mee eens".
Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 86% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 7% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (55%) is: "Zeer mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Stein, waarbij 84 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 83% van de
respondenten: "Limburgs".

Toelichting
Limburgs




Nederlands

Evenveel
Limburgs als
Nederlands



De dialecten geven de identiteit weer, en zo ook de betrokkenheid in
samenleving algemeen.
Ik ben geboren en getogen Steindenaar




Met een Brabantse echtgenoot en twee kleine kinderen woonde ik in
Maastricht. Ik ben kerkraadse. Dus een dialect was lastig. Vandaar de keuze
voor Nederlands. Ik praat wel kerkraads en sinds we in Maastricht woonden
abl.
Was de voertaal.
Wij komen uit Gelderland en wonen nu 32 jaar in Zuid Limburg.



Met de kinderen Nederlands met de partner Dialect
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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?)

(n=82)

33%

35%
30%

27%

25%
20%
20%
15%

11%

10%

6%

5%

2%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 61% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 26% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Neutraal




Hoe kan aan een kind van allochtone
ouders nu limburgs leren, ouders spreken het niet
Liefs Nederlands en dialect

Mee
oneens






Een lerares uit Landgraaf spreekt geen Maastrichts
Het mag wel worden toegepast( mits toestemming opvoeders).
In formele situaties 'Nederlands', en minder formele situaties 'Limburgs'
Mag beide.

Zeer mee
oneens





Dialect praten doe je thuis.
Enkel in de school is het Nedrlands de spreektaal
Nederlands is de voertaal in Nederland en kinderen moeten hier al vroeg kennis
mee maken. Als er thuis in het gezin Limburgs wordt gesproken is prima, maar laten
we Nederlands spreken in alle openbare gebouwen. Zelf ben ik niet in Limburg
geboren, maar spreek het Limburgs vloeiend ondanks dat Limburgs bij ons thuis
(ouderlijk huis) niet werd gesproken. Je kan met inzet van jezelf het dialect prima
leren.
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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 86% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 7% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (55%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens




Het dialect verloederd, terwijl andere talen worden omarmd!
Ook op de radio en TV moet het dialekt gesrpoken worden, daar moet de
Provincie zich mee bwzig houden

Mee eens



Elk dialect in Nederland moet worden behouden.

Mee
oneens



Als we dat als Limburgers belangrijk vinden moeten we er zelf in investeren, is
geen taak van de overheid.
Door de vergrijzing zal het aantal niet Limburgers toenemen en deze zullen nooit
dialekt leren kijk naar de landelijke trend
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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
70% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:























Als je zelf als ouders met het dialect bent opgevoed ga dan ook met je kinderen dit verder
doen! Het hoort toch bij ons mooie Limburg.
Als officiele taal laten registreren en overal spreken en schrijven als eerste taal in limburg dan.
Beginnen om op de scholen het Nederlands zo veel mogelijk te vermijden
Bij sportclub dialect gebruiken
Binnen het gezin, maar zeker niet op scholen of dagverblijven!
Blijven promoten
Dialect spreken op kleuterschool en l1 radio
Door er overal limburgs te praten.
Door het thuis of met vrienden te spreken.
Door kinderen vooral in het Limburgs aan te spreken in gezinssituatie
Door te blijven praten en duidelijk uitleggen wat er wordt gezegd.
Doorgaan met plat praten
Ein gezetje oetbringe in het plat.
Gebruik Limburgse taal nog meer stimuleren dan nu gedaan wordt. Friesland, Zeeland en de
Achterhoek kunen als voorbeeldstreek worden aangemerkt.
Gewoon blijven spreken.
Gewoon dialect blijven praten
Gewoon limburgs blijven praten
Gewoon limburgs blijven praten en mss les geven in je moederstaal
Gewoon overal spreken in vergaderingen /scholen etc.
Het dialect overal blijven spreken; eigen woonomgeving, op school, op de bedrijven etc. en
inderdaad op de scholen het verplicht stellen.
In je directe omgeving dialect praten, maar niet in zakelijke situaties.
Kan alleen zeggen; zo veel mogelijk spreken in het dialect. Het ergste vind ik nog dat mensen zich
schamen voor hun dialect. We moeten juist trots zijn op onze tweetalige cultuur!!!!
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Klassikaal lessen aanbieden in ABN én Limburgs. Meer aandacht voor taal in het algemeen
Limburgs blijven praten
Limburgs blijven spreken en auch sjrieve ongerein.
Limburgs verplicht stellen bij de regionale omroepen en geen Nederlands meer praten noch
uitzenden, diegene die dit wel wil kijkt of luistert maar naar de NPO of RTL zenders.
Limburgs zien als een volwaardige taal!
Limburgse culturele evementen ondersteumen
Limburgse les op school
Neem een voorbeeld aan friesland,zo kan het hier ook.
Om het thuis blijven te spreken
Ook limburgse les op school/aanleren kennis van Limburgse dialecten.
Ook op basisscholen hier aandacht aan te besteden, net zogoed als er aandacht aan Engels
besteed wordt.
Ook op peuterspeelzalen en basisscholen Limburgs praten
Ook op radio en TV dialekt spreken
Op alle lokale zenders 2 talig uitzenden
Op scholen en ouders limburgs laten spreken
Op school aandacht geven en uitleggen dst het belangrijk is. Ook moeten ouders thuis het
dialect spreken.
Op school les geven
Ouders moeten hun kinderen thuis in het Limburgs dialect opvoeden. Nederlands leren ze wel
op school.
Ouders moeten Limburgs praten tegen de kinderen.
Overal op school, thuis etc. Limburgs spreken
Plat blieve kalle !
Ruimte voor limburgs op basisschool als bijvak
Scholen
Thuis dialect, op school en via televisie leren ze toch wel Nederlands, dat hebben wij tenslotte
ook gedaan
Thuis Limburgs blijven praten.
Thuis spreken (2x)
Van jongs af aan thuis Limburgs spreken en in de opvang ook !
Van kleins afaan Limburgs dialect leren gebruiken en er trots op zijn.
Voortdurend onder de aandacht brengen
Waar mogelijk het Limburgs spreken, ook op de lokale radio en tv.
Zie 2 en 3.
Zoveel als mogelijk is dialect spreken ook met je kinderen en kleinkinderen en geen
verhollandsing van woorden gebruiken, ben trots op je dialect en blijf het spreken
Zowel thuis als op school,hier aandacht aan blijven geven

Toelichting
Oplossing:




Als Gelderlander speek ik geen limburgs, maar ik versta het wel.
Als je van jons af aan Limburgs en daarna op school Nederlands leert wordt het
gemakkelijker om daarna meerdere talen te leren !
Eigen ondervinding!
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Als ouder Limburgs praten tegen je kinderen. Correct (ABN) Nederlands leren ze op
school. Ik ben van mening dat kinderen profijt hebben met het leren van vreemde
talen als ze 'tweetalig' opgevoed worden. Meer dan alleen maar door de ouders in
het (al dan niet 'steenkolen huilands') Nederlands aangesproken te worden.
De krant voorzien van een dealect deel
In hut plat bliefe moelen.
Op die manier horen de kinderen het dialekt vanuit deze media.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Stein
Limburgs dialect
09 augustus 2018 tot 20 augustus 2018
84
10,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 18 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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