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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘De appartementenflats van de Ailbertuslaan en de Directeur van de Vennestraat
kunnen wel een opknapbeurt gebruiken’ antwoordt 77% van de respondenten: "(zeer) mee eens".
5% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (39%) is:
"Zeer mee eens".
Op vraag "1.1 Wie moet deze mogelijke opknapbeurt financieren?" is het meest gekozen antwoord
(75%): "De woningbouw".
Op vraag "2 Hoe kan de uitstraling van deze buurt het best worden verbeterd volgens u?" antwoordt
34% van de respondenten: "Huizen renoveren".
Op stelling 3 ‘De uitstraling van het winkelcentrum aan de Hertogenlaan is prima’ antwoordt 15% van
de respondenten: "(zeer) mee eens". 36% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Neutraal".
Op stelling 4 ‘Het is goed dat de Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten af is geschaft
in de gemeente Kerkrade’ antwoordt 16% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 69% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Zeer mee
oneens".
Op stelling 5 antwoordt 18% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 57% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Zeer mee oneens".
Op vraag "6 In zijn algemeenheid, welke doelgroep heeft volgens u het meest recht op een
tegemoetkoming in Kerkrade?" antwoordt 41% van de respondenten: "Chronisch zieken en
gehandicapten, ik zou de afschaffing dus ongedaan maken".
Op vraag "6.1 Op welke manier zou u middelen vrij maken om deze tegemoetkoming te
verstrekken?" antwoordt 53% van de respondenten: "Door te bezuinigen op:".
Op vraag "7 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 43% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 8 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 34% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 40% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (26%) is: "Mee oneens".
Op stelling 9 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 64% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 14% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Kerkrade, waarbij 323 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.

7 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?
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Op vraag "7 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 43% van de
respondenten: "Limburgs".

Andere taal/dialect, namelijk:


















Gelders annex Nederlands
Het kerkraads, want een specifiek limburgsdialect bestaat niet.
Kerkraads (9x)
Kerkraads dialect
Kerkraads dialect (6x)
Kerkraads Dialect thuis en op school het Nederlands,daar er meerdere kinderen zitten met
verschillende dialecten.
Kerkraads dialect, Limburgs bestaat nl niet.
Kerkraads.
Kirchroads
Kirchroads plat
Kirchröadsj
Kirchroadsj
Kirchröadsj plat (2x)
Kirchroats plat en voor schooldoeleindes Nederlands
Kirchroatsj
Kirchroatsjplat en Nederlands
Limburgs en Nederlands
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Nederlands en Kerkraads dialect

Toelichting
Limburgs
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Andere
taal/dialect,
namelijk:





Geboren en getogen in Kerkrade
Iech bin Kirchroädsjer en bin dat och in mieng sjpoach. Och mieng kinger kalle
plat!! Op sjoeël kenne ze hollends liere. Iech han ze plat jeliert.
Kijk naar Friesland. Daar beginnen ze in de peuterspeelzalen met het Fries
leren spreken. "Jong geleerd , is oud gedaan "
Kleine kinderen kun je het beste "tweetalig" opvoeden. Dus zowel dialect als
Nederlands. Zij leren op jonge leeftijd het beste en komen als ze ouder zijn niet
"als de domme limburger" over
Moet een ieder zelf bepalen
Algemeen beschaafd nederlands is het aller belangrijkste
Ik kom uit Brabant en spreek enigszins brabants dialect. maar heb nooit het
Limburgs dialect geleerd maar versta het wel
Ik kom uit Zeeland en bij alleenstaand.
In mijn geval kwam dat doordat mijn ouders beide Hollanders zijn , vind het wel
belangrijk dat kinderen dialect leren net als ouderwetse goede manieren en
respect voor ouderen politie enz dat hoort gewoon bij de opvoeding
Spreek zelf van huis uit dialect. Gehuwd met een meisje uit Brunssum. Al 46
Jaar. Zij spreekt van huis uit Nederlands omdat haar moeder een Gelderse is.
Dus is Nederlands in ons gezin (2 Uitgevlogen kinderen) Nederlands steeds de
voertaal geweest.
Echtgenote komt uit Gelderland dus automatisch spreek je regelmatig
Nederlands terwijl (bijv. door schoonzoons) ook vaak Kerkraads wordt
gesproken
Limburgs voegt niet echt iets toe, je leert er juist minder goed nederlands door,
maar ik zou het toch jammer vinden als t helemaal zou verdwijnen. Verder zou
ik er voor pleiten dat er vanaf de lagere school echt goed ABN zou worden
geleerd aan de kinderen, dus maw een goede nederlandse les, want we vallen
te veel negatief op door ons slechte nederlands!!
Ons dialect is iets om trots op te zijn. Kunnen we desnoods geen lessen na
schooltijd aanbieden in de HUB bv?
We probeerden onze kinderen met Kerkraads dialect op te voeden, maar
aangezien ze op school alleen maar Nederlands spraken is dat op een gegeven
moment verwaterd
Door de verhollandsing van Limburg komen de Limburgse dialecten onder druk
te staan, deze dialecten zijn uiteindelijk de moedertaal van de dialectsprekers
en niet het Nederlands. Vooral het kerkraads dialect staat onder druk omdat er
steeds minder dialectsprekers zijn. De mensen die proberen Nederlands te
praten spreken meestal een mengsel van Kerkraads en Nederlands en daardoor
behoren ze tot geen enkele taalgemeenschap.
Limburgs is te algemeen omdat ieder dialect zijn eigen uitspraak heeft. Als ik
Kerkraads spreek kunnen ze mij in Venlo nauwelijks verstaan. hierbij zij wel
aangemerkt dat het echt kerkraads dialect begint te verlimburgsen
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8 ‘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 8 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 34% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 40% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (26%) is: "Mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens




In feite bestaat er geen Limburgs er bestaan wel Limburgse dialecten. Het is daarom
goed als de kinderen in het dialect van hun plaats of streek aangesproken worden.
Zowel Limburgs als Nederlands presenteren. Kinderen leren op die leeftijd beide
talen tegelijkertijd met speels gemak. Is ruimschoots aangetoond in uitgebreide
onderzoeken de afgelopen decennia. Heeft geen enkel nadeel voor de ontwikkeling
van de taalbeheersing van het Nederlands. Integendeel!! Is fundamenteel erfgoed
en cruciaal aspect van onze eigen identiteit waar men tegenwoordig toch overal de
mond van vol heeft. Des te onbegrijpelijker dat het onderwijs meegaat in het
ondermijnen van de streektaal dat alleen maar gebaseerd is op onwetendheid,
verkeerde aannames en imagoprobleem (iets van sociaal zwakkeren?) van het
dialect. Neem eens een voorbeeld aan de Friezen en wees eens trots op je regio en
taal! Ik sprak tot mijn 6e jaar nog geen woord Nederlands, alleen plat. Vanaf de
lagere school leerden we Nederlands. En dat goed genoeg om een universitaire
studie af te kunnen ronden. Ben nog steeds blij dat ik dialect beheers. Een
verrijking!

Mee eens





Als het dialect thuis de voertaal is.
Het moet een combinatie zijn van onze moedertaal en het dialect.
Op de kleuterschool leren ze wel Nederlands. Dan zijn ze 4 jaar en kunnen het ook
onderscheiden. Thuis Dialect, op school Nederlands.

Neutraal



Alleen de kinderen waarvan men weet dat ze thuis ook Kerkraads spreken
wat te denken van buitenlandse kinderen? voor hen is het al verwarrend genoeg en
belangrijker dat ze goed Nederlands leren spreken
Beter Limburgs praten, dan fout Nederlands
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Dat is per kind verschillend, als het kind geen Nederlands verstaat dan zou het in
het dialect aanspreken alleen voor grotere verwarring zorgen
De mensen moeten zelf weten of hun kinderen met kennis van het Limburgs dialect
worden opgevoed of niet !!!!
Dialect moet men leren op straat, het is een levende taal.
Dit ligt aan de afkomst van een peuter !! Men zou het eventueel in de muziekuren
kunnen gaan doen om bv. de peuters dialectliedjes te gaan leren, want als het
gezellig wordt hebben de kids er ook zin in !! Dwingen is foute boel, maar wel
stimuleren d.m.v. spelletjes, gedichten en muziek !!
Dit moeten de ouders beslissen.
Een taal moet niet eerste staan, diversiteit vanuit de streek naast de algemene taal
ABN is nodig
Helaas zijn vooral kinderen met een taal achterstand meer welkom op de PZ dus
laat die dan ook nederlands leren.
JE ZULT DE HERKOMST VAN HET KIND LATEN MEEWEGEN BV (BUITEN LAND)
Niet alle kinderen verstaan dialect maar zij die het van huis uit spreken zouden ook
zo aangesproken kunnen worden
Tweetalig
Zie boven
" MOET???"
we wonen in nederland
Alleen als die kinderen thuis dialect spreken, maar afwisselen met nederlands
Een peuterspeelzaal maakt ook deel uit van onderwijs en dat moet innhet
Nederlands gegeven worden. Met dialect kom je buiten Limburg nergens, dat
mogen de ouders verzorgen
Hier kunnen ze langzaam aan wennen aan de Nederlandse taal.
In het Nederlands, maar wel het Limburgs op het lesrooster.
Je moet peuters niet verplichten limburgs te leren. Het is belangrijker dat peuters
die thuis alleen limburgs spreken, fatsoenlijk Nederlands leren.
Kinderen leren moedertaal thuis. De wereld is groter dan Kerkrade
Nederlands is de taal voor het onderwijs
Nederlands is onze voertaal. Als er kinderen zijn die dialect spreken is dat uiteraard
ook geen probleem. Denk dat we daar niet zo'n issue van moeten maken.
Net zo mee oneens als dat ze nu in het Nederlands MOETEN worden aangesproken.
Het is in beide gevallen geen kwestie van moeten. Het kan naast elkaar bestaan.
Niet de hele tijd dialect, wel af en toe aandacht aan besteden.
Toch wel veel allochtonen. Die beheersen het Nederlands niet goed dus Limburgs al
helemaal niet
Tweetalig. Een juf die Nederlands spreekt en eentje die dialect spreekt. Maar zeker
ook Nederlands anders is het later veel te moeilijk.
Vind dat er Nederlands moet worden gesproken, dan is het voor de allochtonen ook
een stuk gemakkelijker om te integreren.
We spreken hier in Kerkrade geen Limburgs, maar Kerkraads. Leer dat dan ook aan
de kinderen. Het zorgt ook voor een behoud van bijvoorbeeld het carnaval. Straks
kan nog maar een beperkte groep deze liedjes meezingen. En dat is toch voor een
deel de charme van dit feest, kun je dat niet, dan maakt het ook niet uit waar je het
viert en loopt Kerkrade ook op deze dagen leeg. Hetzelfde geld voor allerlei andere
activiteiten in ons dialect.
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Welk dialect dan? Kan elke onderwijzer het dialect vd streek waar hij doceert zelf
spreken? 5
Werk zelf op de peuteropvang (sorry maar peuterspeelzaal is de oude benaming)
moeten is zo wie zo nooit goed, Er zijn genoeg kinderen en collega's die geen dialect
spreken. Dan wordt het een derde taal v H kind.
Zou het wel goed vinden als ik dialect mag spreken om t kind gerust te stellen enz
Wij werken met een taalstimulerings programma van de Nederlandse taal. Dat
werkt dan niet echt hè laat t vrij om zelf te bepalen hoe we het doen zodat we
beide talen op decjuiste manier gebruiken
Zie toelichting vorige vraag.
Alleen als thuis ook dialect gesproken wordt.
De meeste limburgers komen zo niet totabn
Er bestaat niet zoiets als 'het Limburgs', dat is een verzinsel van het
provinciebestuur.
Kerkraads wijkt sterk af.
Kwatsj! En al helemaal niet als de kinderen zelf al Nederlands spreken!
Limburgs leren en praten is een verantwoordelijkheid binnen het gezin. Zeker geen
verplichting opleggen tot het spreken van limburgs. Het dialect spreken gaat zeker
niet verloren, publicaties hierover zijn naar mijn mening te "limburgs gekleurd".
Goed nederlands spreken is uitermate belangrijk voor toekomsti kinderen.
Nederlands is in Nederland nog altijd de voertaal en voor iedereen duidelijk !
Niet else Limburger of inwoner spreekt dialect
Onzin; ze zullen toch naar een basisschool gebeuren moeten toegroeien. en dat
heeft altijd prima gefunctioneerd ook bij onze kinderen ( 30 en 32 jaar oud nu..).
Op die manier maak je de achterstand naar de rest van Nederland en de
Nederlandse taal alleen maar groter. Ik schrik mij regelmatig rot van de slechte
beheersing van de nederlandse taal als ik op facebook sites van bijvoorbeeld I love
Kerkrade , naar de reacties kijk. Als ouderen de taal zo slecht beheersen, dan krijgt
de jeugd dat in de opvoeding mee. En komt de hele taalontwikkeling in een
neerwaartse spiraal. Ik vind het al schrikbarend als ik merk hoe slecht de jongeren (
ik werk op een school) de opdrachten uit een boek begrijpen en de manier waarop
de antwoorden omschreven worden.
We wonen in Nederland.
Moeilijke vraag of het MOET , maar waarom eigenlijk niet ? wat is er op tegen ? in
een tijd waar de Turkse regering Turkse les aan kinderen van Turkse ouders of
afkomst in Nederland wil gaan geven moet dit zeker kunnen , k wil nog verder gaan
met n uur per week op basis school limburgse les, cultuur geschiedenis, is niks mis
mee om te weten waar je vandaan komt daar mag je als limburger echt trots op zijn
en dat mag iedereen weten
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9 ‘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 9 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 64% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 14% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens






Bui
Het Limburgs dialect is de moedertaal van de dialectspreker en niet het op school
aangeleerde Nederlands.
Provincie? Loat mich neet laache!!
Waarom kan 't hier niet, zoals in Friesland, meer de voertaal worden

Mee eens





Dialecten zijn om haar cultuur ook belangrijk.
Is een eigenheid van limburg dat behouden moet blijven
Wel promoten en stimuleren, standaard Limburgs praten maar het Nederlands niet
geheel negeren, de nederlands sprekende kinderen weet je dan beter te benaderen
en speelendewijs leren e het Limburgs ook.

Neutraal



Als we nu één dialect hadden. Noord-Limburgs, Midden-Limburgs, Maastrichts,
Kerkraads, Heerlens....
Alles zo verschillend.
De ouders mogen dit doen
Dialect mag behouden blijven maar dit hoeft niet teveel te kosyen. Er zijn
belangrijkere xaken
Er zijn belangrijkere dingen op dit moment. Vind het belangrijker dat Limburg eens
gaat investeren om armoede tegen te gaan.
Maar niet gedwongen en ook niet gratis
Nee, is gewoon een kwestie van opvoeding.
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Mee
oneens



Niet de provincie moet investeren, maar de bewoners zelf. Zij maken immers de
keuze om thuis wel of geen dialect te praten. Het is kennelijk in zwang om
Nederlands te praten. Helaas is dat Nederlands vaak om te huilen en niet om aan te
horen. Lijkt mij dat mensen via een reclame campagne de spiegel voorgehouden
moeten krijgen om te beluisteren hoe dom het klinkt als ze Nederlands praten
zonder het fatsoenlijk te kunnen. Ik heb het dan niet over het accent maar de
verbasterde woorden die worden gebezigd.



Daar hoeft de provincie niet op te investeren. Limburgs dialect gewoon thuis of op
de sportclub spreken is voldoende.
Dan kan dit geld gaan naar de zieken en gehandicapte
Een dialect leeft of leeft niet meer. In tijden van globalisering verdwijnt dat
onvermijdelijk enigszins. Kunstmatig in stand houden heeft niet echt veel nut. Mij
valt op dat het dialect in Kerkrade nauwelijks verandert en vooral nog door oudere
inwoners correct wordt gebruikt. Kent bijna geen nieuwe woorden of begrippen die
uit de lokale jongeren aangedragen worden en is daarmee dus een verdwijnende
taal. Geld beter stoppen in andere provinciale en lokale culturele ontwikkelingen.
Het spreken van dialect wordt sowieso gecontinueerd daar toch zeer veel gezinnen
hier de voorkeur aan geven
Maar dan niet alleen het limburgs, meer nog de streek- en stadsdialecten
Ouders kunnen er voor zorg dragen dat het dialect blijft leven.
Steek dit geld dan liever in de zorg
Waarom moet dat weer geld kosten?
Dat leer je wel thuis, en zo niet, is het ook oke.
Zie de toelichting op de vorige vraag. Het is wel belangrijk dat de Limburgse taal
gesproken en geschreven wordt. Maar dat komt thuis wel aan bod. Trouwens, elke
taal is aan griote veranderingen onderhevig, dat is nou eenmaal de hoe dingen
gaan.











Zeer mee
oneens






Weet niet



Er zijn andere belangrijke dingen waar de aandacht naar uit moet gaan zoals zorg,
onderwijs etc.
Gewoon een kwestie van blijven spreken. waarom zou de provincie hier geld in
moeten steken?
Schelden omdat buitenlanders zich niet aanpassen en dan vervolgens zelf geen
Nederlands spreken.
Weggegooid geld; zou ook niet weten waar dat geld dan voor ingezet wordt...
Om te beginnen wil ik opmerken dat er geen 'Limburgs' dialect bestaat, wel
Kerkraads of Heerlens of Maastrichts, enz.
Ik vind het wel belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in behoud van de streektaal.
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10 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect
te behouden?
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Op vraag "10 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect te behouden?" antwoordt
59% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:























4x per jaar b.v. de Raadsvergaderingen in het 'plat' te doen, al was het maar het laatste uur v.d.
vergadering.
Aan scholen invoeren
Aanbieden in het onderwijs. Hou eens op te doen alsof het iets minderwaardigs is en kijk eens
naar de resultaten van onderzoek
Aanbieden maar niet verplichten
Aanbod van cursussen in streektaal, promoten van literatuur/ toneel in streektaal, etc.
Aandacht hieraan geven op basisscholen.
Aandacht van het onderwijs
Als je het belangrijk vindt moet je het met je kinderen spreken
Bekijk het echt als een taal en geef er ook les in
Betere algemene acceptatie
Betere integratie in het onderwijs
Bij de ouders beginnen
Blijf het spreken, dan blijft het ook behouden.
Blijven spreken
Buiten school dialect praten
Burgers te stimuleren dialect op straat, horeca en de winkels te blijven praten
DAAR TE SPREKEN WAAR HET VERANDWOORD IS
Daar waar het publiek bereikt wordt(media, l1, lokale zenders, verenigingen) dialect promoten
Dat de ouders die dialect spreken ook met de kinderen in de thuissituatie dialect spreken want
NL/ABN leren ze al op schooll
Dat de ouders het thuis spreken
De
De gemeeteraad vergaderingen in het dialect, burgemeester en raadslieden Limburgs laten
praten, wedstrijden creëren in het Limburgs praten, woord puzzels maken
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De Limburgers moeten eindelijk voor zich en hun prachtig dialect opkomen om een halt aan de
verhollandsing te maken.
De natuur zijn gang laten gaan. sterkft het uit, dan is er gewoon geen behoefte aan. Dialect is
geen eerste levens behoefte.
De ouders mogen hun dialect spreken
De taal nog meer te promoten.
DENK
Dialect blijven spreken en je niet laten verleiden om te "VerHollandsen" !!
Dialect spreken en lessen in het lager onderwijs
Dialect spreken niet ontmoedigen
Dialekt in de gezinnen blijven praten i.pv. slecht nederlands.
Die natte hollanders die hiet komen wonen verplichten te intergreren, ze willen hier wel de
lusten maar niet ..............
Dit gaat vanzelf en als je het wil leren lukt dat ook ,ook zonder "Overheid"
Dit met de kinderen thuis praten
Door een gezonde mix van Nederlands en Kerkraads dialect, ook thuis
Door er thuis de nodige aandacht aan te besteden.
Door het als informele taal te accepteren en te koesteren
Door het bij de opvoeding te gebruiken
Door het te blijven gebruiken, en onderwijs (los van het reguliere onderwijs) aan te bieden..
Door het te blijven spreken
Door het te blijven spreken en te promoten
Door het zoveel mogelijk met iedereen te spreken en ook vertelen hoe belangrijk het is voor het
behouden van onze moddersjproach
Door meer bekendheid van dialect verenigingen te stimuleren .en te steunen.
DOOR MEER DIALECT TE PROMOTEN
Door meer limburgs te praten
Door met de kinderen het plaatselijk dialect te praten, en daar niet de scholen mee belasten.
Door zeker niet op scholen en speelzalen al t dalect te verfoeien..
Door zelf de kinderen aan te spreken in Limburgs dialect.
Door zoveel mogelijk onder elkaar dialect te spreken.
Een lesuur kinderen kennis laten maken met dialekt
Een uurtje les per week i.p.v andere culturen
Enkele lesuren per week in de school hier aandacht aan besteden. Meer "workshops" in
bibliotheken etc.
Er op letten dat er bij plaatselijke overheidsinstellingen ( o.a. gemeente) men niet in het Haags,
Amsterdams, of door een geintegreerde niet goed sprekend nederlands wordt aangespoken
maar men ook het plaatselijk dialect machtig is. Men dus de keuze heeft ABN of het plaatselijk
dialect.
Extra "dialectgroepjes" oprichten
Geen Hollandse (lees: niet-limburgs sprekende) burgemeester / raadsleden toelaten in de
gemeenteraad.
Gewoon dialect praten in de klassen voor een uurtje ofzo
Gewoon met je kinderen of kleinkinderen dialect praten promoten
Gewoon, dat leer je thuis van je ouders.
Goed dialect leren spreken thuis; Nederlands leer je op school!
Het begint bij de ouders en daarna de scholen!!
Het blijven spreken en doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. De Engelse en
Nederlandse woorden er uit halen.
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Het gaat vanzelf over van generatie op generatie daar waar de behoefte tot voortzetting leeft
Het Limburgs dialect opnemen in de lesstof naast Nederlands, op alle scholen, binnen de
provincie Limburg
Idd
In de huiselijke sfeer en in de omgeving wordt deze genoeg gesproken om goed opgepakt te
worden door de kinderen.
In de thuissituatie plat kalle en op school dialect als taal introduceren.
Inderdaad scholen erbij betrekken.
Jeugd consequent met Limburgse taal confronteren.
Kirchroadsch blieve moele
L1 uitzending in dialect voor kinderen-tekenfilm vertalen
Laat gebeuren wat gebeurd: geforceerd promoten heeft vaak een averechts effect.
Laat mensen inzien hoe dom dat ze overkomen als ze geen fatsoenlijk Nederlands kunnen
praten. Laat ze opnieuw trots zijn op hun moederstaal zoals de Friezen.
Lagere scholen hierbij betrekken.
Laten zoals het is, dialect gaat zeker niet verloren
Leasen op school. Spraak en schrijven
Lekker iedereen zelf laten bepalen of ze dialect willen spreken of niet.
Les geven in ons eigen dialect op basisscholen.
Les op scholen
Les op school
Les op school . veel dingen int limburgs doen, aankondigingen kranten enz desnoos 2 talig
Lesje dialect op school om de 2 ..3 weken
Ligt bij de ouders ,,,,,,of af en toe uurtje voor vrijmaken op school
Limburgs praten
Limburgs spreken promoten op basis- en hogere scholen.
Limburgse les op school.
Meer aa
Meer aandacht aan dialect besteden..
Meer aandacht hieraan besteden, zowel op school, als in de gemeenschap.
Meer aandacht via dialect stukken in kranten en andere informatie. waarom wel in het Turks /
Marokkaans?
Meer aandacht voor dialect en de geschiedenis van taal op scholen al vanaf peuterspeelzaal
Meer activiteiten in het limburgs organiseren
Meer in het dialect communiceren - overal!
Meer Limburgs op school en TV (L1)
Meer nadruk in scholen is ook goed voor Duitse taal kennis
Meer onder de oudere mensen gaan
Meer op inspelen, maar niet op school verplichten!
Meer promoten door gemeenten en dialectverenigingen.
Meer via kranten enz / weekbladen enz.
Men moet de mooie kant van het dialect gaan inzien en niet gezien worden als domme limburger
Mense
Mensen bewust maken van het voordeel van meertaligheid
Muziek
N.v.t
Nederlands te leren
Net als het Nederlands een verplicht vak...........met examen in lezen en schrijven.
Officiële taal ervan maken
13










































Om het thuis te spreken.
Onderdeel van het onderwijs maken
Onderwijs (3x)
Ook lessen op basisscholen
Ook scholen betrekken hierin , door misschien taalles dialect intevoeren als vak
Op de scool ook dialect spreken
Op lagere scholen een aantal lessen in het limburgs geven en ouders vooral dtimuleren om thuis
fialect te praten
Op scholen de ruimte te laten om het dialect te leren of minimaal te kunnen verstaan !
Op scholen lesgeven in dialect
Op scholen meer aandacht besteden
Op school als extra vak introduceren,vanaf de peuterklas.
Op school b.v. een uur per week dialect les geven.
Op school beginnen
Op school en thuis
Op school invoeren.
Op school veel meer dialect spreken
Ouders bewustwording meegeven van belang hiervan, maar het us hun keuze en
verantwoordelijkheid om er iets mee te doen!
Ouders blijven motiveren het met hun kinderen te spreken
Ouders die het dialect beheersen kunnen dit doorgeven aan hun kinderen.
Ouders die het hun kinderen bij brengen, zoals dat generaties lang is gedaan !
Ouders en opvoeders ervan bewust maken dat het spreken van een dialect je geen minder goede
kans in de maatschappij geeft. Dat iemand uit limburg komt, hoor je toch aan het accent. Of je nu
thuis wel of geen dialect hebt gesproken.
Ouders spreken dialect met hun kinderen
Ouders zijn daar als eersten aan zet.
Overal waar het kan en bij iedere gelegenheid (waar het kan) in het dialect te praten.
Overal zoveel mogelijk praten. Aandacht voor op scholen.
Peuterspeelzalen en scholen moeten hier ook aan mee doen
Plaatselijke dialecten zijn de laatste identiteit die straks overblijft. Ouders moeten dialect blijven
praten en op school structureel tweetaligheid gebezigd moeten worden.
Plat moele.
Praat vanaf geboorte Limburgs met kind.Praat ook op scholen in Limburgs tegen kind
Promoten limburgs dialect, behoud cultuur, trots op limburg
Reclame campagne dat het tweetalig opvoeden van kinderen goed is voor hun taalontwikkeling
in de toekomst.
Senioren en gepensioneerden inschakelen om op basisscholen 1 uur per week " Kirchroatsj tse
kalle !"
Spreken (2x)
Spreken en lezen
Spreken in verenigingsleven en gezinnen stimuleren
Taalcursus geven en ouders daarbij betrekken
Thema lessen, kan middel muziek etc. Kijk naar Dyanne Sleijpen zij weet op een frisse manier
toch leuke dingen met dialect doen. Misschien kan ze jullie hierbij helpen ze is pedagogisch
geschoold.
Thuis blijven praten binnen het gezin, tweetalig opvoeden.
Thuis dialect praten
Thuis dialect spreken (3x)
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Thuis dialect spreken met de kinderen
Thuis dialect spreken.
Thuis Limburgs spreken
Thuis Limburgsspreken, en als je er behoefte aan hebt een cursus aanbieden door bijvoorbeeld
Impuls.
Thuis met ouders en familie de kinderen in het dialect op te voeden
Thuis praten
Thuis spreken
Thuisfront
Tijdens pauze en na schoolse activiteiten dialect spreken
Toepassen
Toestaan van Limburgs op kinderopvang en scholen
Van jongs af aan de kinderen leren.
Veel aandacht aan besteden, zoals theater, carnaval, dorpsfeesten, lezingen enz.
Veel meer aandacht voor ons dialect...onderwijs in het dialect voor hen die het niet beheersen
Veel praten in informele sfeer. Voor de rest NL spreken. Er zijn al veel teveel laaggeletterden in
Kerkrade.
Verantwoording ouders/ omgeving. Niet van de overheid
Verplichte lesuur op alle scholen.
Via school
Voor die wat een limburgs dialect willen leren moeten er gewoon cursussen/avonden
georganiseerd worden. Op school moet Nederlands gesproken worden.
Welk Limburgs dialect
Wellicht een project op scholen/ organiseren van een evenement in Kerkrade centrum (denk aan
de Vasteloavend)
Zelf spreken en doorgeven aan de volgende generatie.
Zoals altijd....wordt spelenderwijs opgepikt door de jeugd
Zorgen daat er veel activiteiten zijn van dialectorganisaties
Zoveel mogelijk spreken.
Zowel prive als zakelijk dw limburgse taal mogen spreken

Toelichting
Oplossing:










Als de ouders verzuimen om thuis dialect te spreken kan ook geen provincie iets
investeren om het te behouden.
Het ligt dus echt bij de ouders. En voor allochtonen kinderen is het sowieso moeilijk
om NL laat staan dialect te leren spreken.
De Autochtonen van Kerkrade stimuleren om onderling en met hun kinderen en
kleinkinderen dialect te spreken.
Er kan veel gedaan worden om het plat te stimuleren/ aantrekkelijk maken, zelf
ook de borden met spreuken ook in het plat maken, dit geeft gespreksstof, en
draagt ook weer bij aan het plat, wij kunnen het allemaal verstaan, minder kunnen
het spreken en weinig kunnen het lezen en schrijven, er is nog veel te doen
Evenals als aanleren van waarden en normen, is het in stand houden van het
dialect een onderdeel van de OUDERLIJKE opvoeding.
Het gevaar is het pamperen van het multiculturele. Thuis de dialecten en iedereen
moet op de basisschool BN leren. Iedereen ongeacht zijn afkomst.
Basis onderwijs is verplicht op iedere basisschool. Basisscholen en
voortgezetonderwijs instellingen moeten erkend en gecertificeerd zijn.
Alle ander onderwijs is niet legitiem.
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Dit is niet
nodig











Weet niet








Laat ieder in zijn waarde. Als iemand Nederlands wil spreken; prima. Met dialect
idem. Eventueel "dialectgroepjes" oprichten; bijv. in bibliotheek. En in zo'n groepje
een Nederlandse tekst (boek, gedicht) "vertalen in het dialect" of andersom.
Zou het vervelend vinden indien een iemand die bijvoorbeeld solliciteerd in het
noordelijke deel van ons land daar met weinig of geen kennis van zijn moedertaal
ABN zich moet voorstellen met een dialecte inslag..."goeiedaaaag,mijn naam is
Schlie-ie-ie-iepe.." Die kan onmiddellijk weer terug naar huis....terug in zijn
Limburgse schulp. Vaak genoeg beleefd dat ze daarom hun job mis liepen.
Andere prioriteiten stellen.
Doordat mensen steeds meer van leefomgeving veranderen verwatert de originele
dialecten, daarnaast is er een grote toestroom van buitenlanders die hier komen
wonen waardoor het dialect langzaam verloren gaat vasthouden aan het dialect is
als zwemmen tegen de stroom in.
Het wordt sowieso gecontinueerd doordat veel ouders het aan hun kinderen
doorgeven
Het zal zijn natuurlijke loop gaan hebben; het zal in de komende decennia ook
veranderen.
Zo zijn mensen getrouwd / wonnen samen met mensen uit andere delen van
parkstad, of verder weg in Limburg.
Die dialecten mixen dan weer met elkaar en kinderen vangen dan van alles op.
een echt Kerkraads dialect spreekt men in Kerkrade ook nergens meer...
Is nooit nodig geweest, gaat van ouder op kind over en op school leren ze
Nederlands.
Laat iedereen vrij in die keuze.
Zoals elke taal onderhevig is aan veranderingen, is ons dialect ook onderhevig aan
veranderingen. Het dialect sterft net uit, het verandert.
Dat ligt aan de mentaliteit van de mensen. Iedereen wilt deftig doen, en praat dan
maar Nederlands, echter dialect is net zo elegant. Het zit tussen de oren.
Heb daar geen uniforme oplossing voor
Het Limburgs moet op de eerste plaats in het eigen gezin gebezigd worden. Maar
gezinnen die van oorsprong niet uit Limburg komen zullen dit niet gauw doen. Het
meest belangrijke is dan toch dat er goed en fatsoenlijk ABN gesproken wordt.
Ik vind dat er best veel limburgs wordt gesproken en dat moeten we gewoon b
lijven doen.
Mijn kind is wereldburger ,nederlander en voelt zich helemaal niet kerkradenaar
Spreek je eigen taal waar mogelijk
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Kerkrade
Rolduckerveld
Afschaffing Tegemoetkoming Chronisch Zieken en
Gehandicapten (RTCG)
Limburgs dialect
16 augustus 2018 tot 28 augustus 2018
323
5,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
14
5 minuten en 3 seconden
29 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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