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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Roerdalen 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 73% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 50% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 33% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Mee eens".
Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 78% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 8% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Roerdalen, waarbij 48 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.
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Op vraag "1 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 73% van de
respondenten: "Limburgs".
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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 50% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 33% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Mee eens".

Toelichting
Mee eens



Maar dan wel door door iemand die zelf heel goed dialect spreekt
.

Neutraal



Deleidsters die limburgs spreken moeten dit vooral doen! Degene met een andere
taal of andere dialekt moeten nederlands spreken. Of een van de voorwaarden bij
de sollicitatie moet zijn het limburgs dialekt beheersen
Hangt er van af of het kind Limburgse ouders heeft of niet


Mee
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Zeer mee
oneens



Als voorbereiding op de basisschool moet er m.i. Nederlands gesproken worden.
Voor kinderen die thuis dialect spreken zou als aanvulling op de
peuterspeelzaal/opvang een aantal moeilijke begrippen in het dialect uitgelegd
kunnen worden ter aanvulling.
In principe vind ik dialect belangrijk maar hoort thuis bij de opvoeders in het gezin
en/of woonomgeving.
Op scholen voertaal Nederlands
Thuis leren ze wel het Limburgs
Nederlands is de hoofdtaal, dus op scholen en bv opvang, nederlands praten en evt
leren, dialect is aan en voor ouders als ze dit willen of externe cursus / school
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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". 8% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Mee eens".

Toelichting
Mee eens



Of er (veel) geïnvesteerd moet worden om het dialect te behouden, is denk ik een
gevoelskwestie. Zelf hou ik van ons dialect en spreek het graag. Maar van de andere
kant: middeleeuwse talen/dialecten worden ook niet meer gesproken...
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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
82% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:






















Aanschrijven in het Limburgs; bijeenkomsten in het Limburgs
Activiteiten in limburgs aankondigingen en doen en niet alleen met carnaval
Bijvoorbeeld de krant Via Limburg in het Limburgs dialect te schrijven. Ook het Posters
Waekblaad in het Limburgs dialect.
Blijf het spreken in gezin en familie
Cursussenavonden aanbieden en alle feestelijkheden en officiële gelegenheden in Limburgs
dialect!
Dat ouders hun kinderen van jongs af aan in het limburgs aanspreken en het hun leren
Dat ouders thuis ook gewoon dialect spreken
Door het te blijven praten. Maak er maak een vak van op de scholen, net als het Fries.
Een schoolvak van maken
Ik vind t niet echt nodig, nl is de hoofdtaal, wel als, ouders , of externe cursus school, daarbij is
het dialect in woord, in geleen tov sittard - roermond en venlo al helemaal anders.ik spreek en
schrijf li.burgs van kleins af aan , maar klant communicatie en scholing en werk winkel etc alles in
nederlands zeker in deze multiculturele samenleving
In huiselijke
In thuissituatie en woonomgeving dialect praten en stimuleren.
Kinderen in het dialect te laten spreken maar ook a.b.n.
Kinderen zowel limburgs als nederlands laten spreken. Keuzevak dialect schrijven.
Leervak op basisschool
Les op de basisscholen.
Limburgs praten met de kinderen
Limburgs stimuleren vanuit het sociale netwerk, verenigingsleven. Ambtenaren bij voorkeur in
het Limburgs laten communiceren en Nedelands alleen als gevraagd
Meer dialekt schrijven en spreken niet meer nederlands als de taal gebruiken.
Meer limburgs in het openbaar, zoals friesland dat doet
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Officiële erkenning als taal, net als het Fries.
Om hem op meer plaatsen gewoon te spreken
Om het te spreken
Op school geven.
Ouders en kinderen in het Limburgs communiceren
Ouders in Limburg moeten dialect spreken
Scholen zouden hierop in kunnen springen (taalcusrsus)
Stug volhouden en dialect spreken.
Taak van de ouders.
Te spreken met wie dat wil, niet verplichten
Thuis met je kinderen spreken.
Tradities als vasteloavend in ere houden
Van huis uit meegeven aan kinderen, stimuleren dat mensen die Limburgs verstaan onderling
ook zeker dialect praten, overheden en in zorg- en hulpverlening ook mensen zoveel mogelijk in
dialect benaderen
Verplicht stellen op basisscholen
Voor de Provincie de tip alles wat subsidie krijgt de Limburgse taal laten promoten.
Zelf bij ieder contact beginnen in het Limburgs

Toelichting
Oplossing:





Dit is niet
nodig



Dat tweetalige kinderen een achterstand zouden hebben is onzin (zie bv.
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/tweetalige-kinderen-mogen-tochook-foutjes-maken/). Sterker nog, er zijn ook onderzoeken die concluderen, dat
kinderen die een tweede taal spreken, hun hersenen op een betere manier
gebruiken (zie bv. https://onzetaal.nl/nieuws-endossiers/taalnieuws/tweetaligen-zijn-slimmer/).
Uiteraard zijn er, zoals bij heel veel onderwerpen, onderzoeken met
tegenstrijdige resultaten te vinden en is het de vraag aan welk resultaat je meer
waarde hecht. Zelf ben ik drietalig opgevoed (Duits, dialect en als derde taal
Nederlands) en ik durf gerust te stellen dat ik er geen negatieve gevolgen van heb
ondervonden; eerder het tegenovergestelde. Ik ga er dus uit eigen ervaring van
uit, dat de onderzoeken die meertaligheid positief beoordelen, tot de juiste
conclusie zijn gekomen.
Los daarvan, ga ik ervan uit dat intelligentie en de manier waarop men gebruik
maakt van de hersenen, door veel andere factoren worden beïnvloed.
Meertaligheid heeft hier slechts een klein aandeel in.
Echter aangepast aan het dialect van het stad, dorp of regio. D.w.z geen
Maastrichts op scholen in Roermond.
We wonen in Nederland dus geen dialect spreken
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Roerdalen
Limburgs dialect
09 augustus 2018 tot 20 augustus 2018
48
14,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 27 seconden
23 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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