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1. Samenvatting
Op vraag "1 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 53% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 47% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 37% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (26%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".
Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 16% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "4 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect te behouden?" antwoordt
71% van de respondenten: "Oplossing:".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Bergen, waarbij 19 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 53% van de
respondenten: "Limburgs".

Toelichting
Nederlands 


Gezin zonder kinderen is mijn situatie
Ik ben in Gouda geboren, en woon "pas" sinds 2008 in Limburg. Dus zelf spreek ik
het niet, maar als een soort "cultureel erfgoed" is het waardevol.
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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 47% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 37% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (26%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Zeer mee oneens




Men komt verder in het leven als men met de Nederlandse taal is
opgevoed.
Thuis dialect spreken is oke, alle opleidingen van peuterspeelzaal tot uni
zijn het abn
in de eerste jaren dialect is alleen mmaar een handicap
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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 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 16% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Neutraal



Denk dat dat een taak van ouders is
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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
71% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:













De mensen vooral de moeders er van overtuigen dat een dialect spreken niet minderwaardig is
Filmopnames maken van oudere Limburgers en die dialect laten praten.
Het dialect aan kinderen meegeven door ouders en school. Ook artikelen te publiceren in dialect
in de locale kranten.
Kinderen tweetalig opvoeden net zoals de Turken en Marokkanen dat doen.
Omdat ze meer plat gaan praten vinden wij veel beter hebben we ook geleerd
Op school ook limburgs in het pakket toevoegen.
Spreken
Thuis blijven spreken,dubbeltaligheid met andere talen geeft ook verijking, dus ook met het
limburgs
Thuis dialect spreken
Thuis en pnderelkaar limburgs praten
Thuis spreken is voldoende nederlands hebben we nodig in t bedrijfsleven moet dus ook goed en
vask gesproken worden
Thuissituatie nederlands en dialect leren spreken

6

3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Bergen
Limburgs dialect
23 augustus 2018 tot 30 augustus 2018
19
22,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 45 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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