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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Echt-Susteren 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 76% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 56% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 15% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Mee eens".
Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 86% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Zeer mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Echt-Susteren, waarbij 66 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 76% van de
respondenten: "Limburgs".

Andere taal/dialect, namelijk:


Nederlands limburgs en duits

Toelichting
Andere taal/dialect,
namelijk:



Duitse aangetrouwde familie en vrienden...en op jongere leeftijd leren
de kinderen zo super snel
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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=65)

45%
38%

40%
35%

28%

30%
25%
18%

20%
15%

8%

10%

8%

5%

0%

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 56% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 15% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens
Mee eens






Neutraal









Zeker eens, goed voor de ontwikkeling van talenknobbel bij kinderen. Kinderen
leren schakelen tussen 2 talen.
Ik begrijp nooit als de ouders dialect spreken, ze de kinderen in het Nederlands
aanspreken
Limburgse kinderen in het limburgs, nederlandstalige in het ABN
Maar ook de Nederlandse taal i.v.m op latere leeftijd verkrijgen van een baan etc.
Dat lijkt me niet noodzakelijk. Wel belangrijk is het om niet af te geven op het
spreken van dialect. Er mag niet de suggestie gewekt worden dat het spreken van
Nederlands beschaafder is.
In zowel Nederlands als ook in het Limburgs
Moeten is niet juist. Afhankelijk wat er binnen het gezin van het kind gebruikelijk is
en wat het kind zelf wil.
Vraag hierbij is wel Welk Limburgs dialect zal dan gebruikt moeten worden?
Maastrichts, Kerkraads of uit eigen regio/dorp?
Moeten/kunnen in hun eigen thuistaal (wanneer dat Nederlands of Limburgs is)
aangesproken kunnen worden.
Niet alle kinderen in limburg waar de ouders van niet uit limburg komen maar bijv
uit Amsterdam beheersen het limburgs dialect niet...dus moet per verblijf bekeken
worden en vinden de ouders dat wel prettig??
Niet duidelijk in hoeverre dat het leren van nederlandse taal belemmert.
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Zeer mee
oneens



Wanneer kinderen Nederlands willen spreken op de peuterspeelzaal, vind ik dit
prima. Wanneer ouders willen dat er thuis Limburgs gesproken "moet" worden, dan
is dit aan hen. Ikzelf ben opgegroeid op een peuterspeelzaal waarin alleen op de
informele momenten Limburgs met mij werd gesproken. Zo kreeg ik én het
Nederlands én het Limburgs mee. Er wordt nu vaak aangegeven dat deze manier
ervoor zorgt dat kinderen "leren" dat Nederlands een belangrijkere status heeft dan
het Limburgs...
maar laten we eerlijk zijn, is dit niet ook een beetje waar? In het dagelijks leven,
zeker buiten de provinciegrenzen, kunnen we niet anders dan Nederlands te
spreken om zo met anderen te kunnen communiceren. Limburgs is een taal
belangrijk in Limburg, belangrijk voor mij en ons gezin. Ik ben blij dat ik vanaf de
peuterspeelzaal heb geleerd om mij aan te passen, en de talen te kunnen spreken
die op dat moment in die setting belangrijk waren. Thuis werd ik gelukkig
"gedwongen" om Limburgs te spreken, óók als ik liever Nederlands wilde spreken.
Dáár zit het probleem mijn inziens tegenwoordig: ouders durven hun kinderen niet
meer duidelijk te maken wat zíj willen, en dus gaan ze maar mee met hun kind. Laat
ons de peuterspeelzalen nu niet ook nog met dát probleem opzadelen...



Een kind wat thuis alleen Nederlands spreekt snapt niet wat er gezegd wordt en dat
is net zo belangrijk op deze leeftijd. nu leren ze immers goed praten.
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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". 9% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens



Het is een mooi dialect....en we kunnen ons vaker met woorden uit het dialect in
Duitsland best verstaanbaar maken
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4 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect
te behouden?
60%

(n=64)
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Op vraag "4 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect te behouden?" antwoordt
55% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:


















Beginnen op de crèche en doorvoeren naar de lagere school als vak.
Blijven spreken en vooral promoten
Bovenstaande
Daar waar het mogelijk is de lezing in het Limburgs houden
Dat de ouders ook dialect spreken met de kinderen
Dat limburgse ouders hun dialect blijven spreken en niet denken als ze kinderen krijgen dat ze in
een keer nederlands moeten gaan praten
Doen! Vaak beginnen Limburgers elkaar aan te spreken in het Nederlands, terwijl ze allebei
dialect spreken?!?
Geweun plat blieve kalle
Gewoon ook eens les te geven op school in het dialect
Het bewust willen spreken, dus niet direct perse overgaan op ABN
Het Limburgs blijven praten
Het Limburgs, naast het ABN op scholen te blijven promoten. Ook, waar mogelijk en toegestaan,
de streektaal op officiële momenten te (blijven) gebruiken.
Ik ben op dit moment onderzoek aan het doen naar de stereotypering van Limburg(s) en de
Limburgers in de nationale media. Omdat er zoveel negatieve vooroordelen kleven aan
Limburg(s) en de Limburgers, denk ik dat het van groot belang is deze allereerst de wereld uit te
helpen. Op deze manier wordt het ook weer interessanter om kinderen op te voeden in het
Limburgs, immers wanneer er minder negatief over "ons" wordt gesproken, zal men zich ook
sneller op een duidelijke manier willen identificeren met Limburg door het gebruik van de eigen
taal.
In de buurthuizen of andere lokalen cursussen organiseren naast clubactiviteiten en/of
cursussen. Naast kinderen kunnen dan ook anderen deelnemen en het dialect leren.
In het gezin zoveel mogelijk Limburgs praten
In t limburgs blieve kalle

7





















Limburgs mag gepromoot worden, maar de mate waarin het zal blijven behouden zal een
natuurlijke evolutie zijn. Het zal begrelijkbaar zijn met het 'verengelsen' van de Needrlandse taal
Limburgs op school
Limburgse ouders moeten dit met hun kinderen spreken.
Meer contacten tussen generaties
Meer limburgs praten
Mensen stimuleren om thuis limburgs te spreken en géén Nederlands of 'Heerlens hollands'.
Ouders moeten worden gestimuleerd om kinderen erop aan te spreken om thuis limburgs te
spreken; ook al nemen ze het nederlands van school vaak ook mee naar de thuissituatie.
Ook op scholen moet er het dialect blijven gesproken worden
Op een aanspreekbare manier de jeugd te activeren het dialect van hun plaats te blijven
behouden
Op scholen buiten de lessen Limburgs spreken
Op school een apart vak er van maken
Op school lesgeven van de Limburgse cultuur daar hoort het dialect ook bij
Ouders die dialect spreken, zouden dit ook met hun kinderen moeten doen.
Thuis en buiten spreken met elkaar
Thuis zeer spreken en culturel uurtje opschool
Thuis zoveel mogelijk in het Limburgs communiceren en het bevorderen van Limburgs op
basisscholen zoveel als mogelijk (tijdens gym, muziek etc)
Toestaan dat op scholen limburgs gesproken kan worden
Veel dialect praten
Zoveel mogelijk het Limburg dialect op scholen promoten en zeker goed begin voor de
allerkleinste om op dagopvang of peuterspeelzalen dit te verplichten.
Zowel Nederlands als Limburgs dialect op school te spreken.

Toelichting
Oplossing:



Daar waar het kan ook dialect te spreken bij officiële gelegenheden.. Promotie
DIALECT via berichtgeving, school, gedichten op openbare plekken/muren in het
dialect.

Dit is niet
nodig



Er zal altijd wel in gezinnen gesproken worden in het Limburgs dialect maar dit
moet geen verplichting worden. Denk eens aan alle vluchtelingen. Zij moeten
gewoon Nederlands leren. Stel dat ze na een half jaar overgeplaatst woren naar
Overijssel. Kunnen ze weer opnieuw beginnen maar nu gewoon Nederlands.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Echt-Susteren
Limburgs dialect
09 augustus 2018 tot 21 augustus 2018
66
12,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 14 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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