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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Nederweert 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 70% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 26% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 39% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Neutraal".
Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 57% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 26% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (48%) is: "Zeer mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Nederweert, waarbij 23 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Limburgs dialect
‘’Kinderen moeten al jong aan het Limburgs dialec’’, 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 70% van de
respondenten: "Limburgs".

Toelichting
Limburgs



Nederlands 

Wij zijn jonge ouders en kiezen er heel bewust voor om onze kinderen in dialect op
te voeden. Of nou ja, eigenlijk was dat vanzelfsprekend voor ons. Maar ik hoor bij
heel veel mensen om me heen dat dit niet gebeurt. Super zonde! Ik heb nooit
nadeel ervaren van dialect spreken. Het heeft mij juist een heel sterk gevoel van
'thuis' gegeven. En bovendien: alsof opvoeden in Nederlands met dik accent, je
kinderen in de toekomst voordelen zal bieden. Dat vind ik zo'n onzin!
Onze twee kinderen zijn beiden (zwaar) dyslectisch. De jongste is daarnaast zelfs
vanaf nog geen twee jaar begeleid door een logopediste vanwege eerdere
gehoorproblemen.

3

2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het
Limburgs aangesproken worden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
35%
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Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 26% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 39% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Neutraal".

Toelichting
Mee eens



Er wordt hier in Limburg door de ouders veel Nederlands tegen de kinderen
gepraat. Klinkt vaak onecht! Ze moeten wel in aanraking komen met het dialect.
Ook uit een recent onderzoek blijkt dat kinderen prima tweetalig opgevoed kunnen
worden! Leren hun taal zelfs beter!

Neutraal




ABN én Limburgs zou in mijn beleving het mooiste zijn
Als ouders thuis met hun kinderen dialect spreken vind ik dat dat op de
peuterspeelzaal overbodig. Voor kinderen die thuis nederlands spreken zou ik dat
een goed idee vinden.
Dialect ligt me heel na bij het hart, maar ik vind dit zo'n lastige kwestie. Je kunt taal
niet afdwingen, dus heel eerlijk... ik zie het somber in voor het Limburgse dialect,
zeker zo dichtbij de grens met Brabant. En peuterspeelzaal? Welk kind zit alleen nog
op de psz? Begin dan bij de dagopvang! Voor ons was het overigens wel een pre dat
er op de opvang dialect wordt gepraat. Al is dat niet tijdens voorlees- of 'instructie'
momentjes.
Het zou mooi zijn in het dialect, maar aangezien het niet alleen echte Limburgs
sprekende kindjes zijn is dit misschien moeilijk





Mee
oneens



Met moeten schieten we geheel de andere kant op. Op peuterspeelzalen mag ook
in het Limburgs gecommuniceerd worden.

4

Zeer mee
oneens



Nederlands is op de peuterspeelzaal van belang als tegenwicht voor de thuistaal.
Het voorkomen van taalachterstanden en later problemen met instructietaal is van
belang voor de schoolloopbaan. Limburgs dialect is geen referentie door het
ontbreken van een taalstructuur (grammatica en syntaxis) daarbij verschilt het per
dorp.
Leuk als thuistaal, maar ongewenst op school.
Wel kan dialect een rol spelen op emotioneel moeilijke momenten. Klasseassistenten kunnen daarbij een rol spelen. Maar dit geldt evenzeer voor
anderstalige kinderen. Voor gemengde groepen is nederlands overmijdelijk de
primaire taal omdat anders de niet dialectsprekers zich buitengesloten voelen.
Geldt trouwens ook voor volwassenen.
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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 57% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 26% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (48%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens



De provincie kan geld beschikbaar stellen voor het promoten van de Limburgse
taal! Het is namelijk een (streek)taal. Geen dialect!

Neutraal



Taal veranderd door de eeuwen heen dus ook dialecten. Als het Limburgs dialect
uitsterft door invloed van andere talen dan is dat een natuurlijk proces.
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4 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect te behouden?
(n=23)
Oplossing (61%):















Door ook op de limburgse tv zenders Limburgs te sprken.
Het als vak op de basisschool meenemen. En op de middelbare school als keuzevak buiten
nationale standaarden
Het dialect behouden door er normaal mee om te gaan. niet iets dat anderen opgelegd wordt of
moet moet moet. het is een mooi dialect, laat het spreken voor communicatie. zonder dwang.
zoals het hoort.
Is een niet gemakkelijke vraag, als geboren limburger jazeker, maar als buitenstaander ?
Kinderen tweetalig opvoeden
Moet onderdeel blijven van de dagelijkse communicatie in de meest brede zin
O.a. door kinderen op school buiten de lessen om met elkaar in het dialect te communiceren
Op de peuterspeelzaal de kinderen in het dialect aanspreken en op de basisschool dialect-les
geven.
Ouders bewust maken dat ze, wil het dialect behouden blijven, tegen hun kinderen ook dialect
moeten spreken.
Ouders ervan bewust maken dat ze hun kinderen in dialect opvoeden! Ik hoor zoveel mensen om
me heen overschakelen op het Nederlands. Volgens mij vaak zonder dat ze er zelf erg in hebben.
Praten is de enige manier om dialect levend te houden!
Provincie/scholen stimuleren 1 uur les per week - ouders/leerkrachten dienen zelf voorbeeld te
geven - verenigingen ondersteunen om dit te motiveren - jeugd speelse wijze "" plat
kalle/schrieve"" kennis laten maken etc.
Thuis dialect aanhouden, en op school het nederlands.
Welk dialect?
Zoveel mogelijk zelf het dialect spreken ook al wordt dit door kinderen niet gedaan.

Dit is niet nodig (22%)
Weet niet (17%)
Toelichting
Oplossing:




Dit is niet
nodig



Ieder dorp of stad heeft zijn eigen dialect, dit kun je kinderen uit andere streken
toch niet aan doen om weer een ander dialect te leren. En kinderen die toch al
moeite hebben met nederlands, die worden helemaal de dupe.
Onze kinderen zijn geboren in Lelystad uit 2 limburgse ouders. Wij hebben hier nog
8 jaar gewoond en zijn toen naar Limburg verhuisd. Wij hebben tegen de kinderen
altijd Limburgs gepraat. Het Nederlands leerden ze op straat en op school. Zij
praten beiden perfect Limburgs en Nederlands.
Ik ben zelf limburger en vind het een vreselijke taal. Het is erg vervelend voor nietlimburgers om je heen dat ze je niet begrijpen als limburgers onderling praten en
ze staan er bij.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Nederweert
Limburgs dialect
23 augustus 2018 tot 30 augustus 2018
23
20,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
2 minuten en 28 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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