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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Gulpen-Wittem 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 68% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 43% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 36% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (28%) is: "Zeer mee eens".
Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 66% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 18% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Zeer mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Gulpen-Wittem, waarbij 40 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 68% van de
respondenten: "Limburgs".

Andere taal/dialect, namelijk:


Brabants

Toelichting
Nederlands



Ik ben in Utrecht geboren en opgegroeid. Ik woon sinds 2000 in Limburg.
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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 43% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 36% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (28%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Neutraal




Ondanks dat ik dialecten ben, vind ik dat kinderen beide moeten beheersen
Wat is limburgs

Mee
oneens



Als het gezinnen zijn, waar thuis alleen nederlands gesproken wodtomdat ouders
geen dialect spreken. Vind ik dat je de beslissing bij ouders moet laten of zij in het
het oke vinden.

Zeer mee
oneens



Nee, in de moedertaal/dialect van de crecheleiders zelf is het beste: daarin kennen
ze de meeste woorden/emoties/liedjes, dus afhankelijk van de crecheleider:
Nederlands, Limburgs, Duits, Armeens etc
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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 66% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 18% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Zeer mee eens".
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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
63% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:




















Aandacht op opvang en school. Want van school nemen ze het Nederlands mee naar huis. En van
de opvang is de kwaliteit Nederlands wat er gesproken wordt ook nog niet erg goed.
Dat het thuis gesproken word , limburgers onder elkaar
Door de eeuwen heen is taal aan verandering onderhevig. Laat de natuur zijn gang gaan.
Gaat gewoon vanzelf bnnen gezin en sociale contact
Geen ander taaltje spreken
Gemeenteraadsleden die Limburgs verstaan en/of spreken. In Gulpen-Wittem is de coalitie niet
representatief voor het Limburgse dialect.
Hollanders limburg uit
Iedereen dialect praten ook import niemand uitgezonderd
In officiële (school etc.) moet ABN worden gesproken. Thuis is de keus aan iedereen zelf wat
gesproken wordt. Alleen maar dialect geeft later grote moeilijkheden zodra je buiten de
provincie werkt.
Limburgs is een taal voor de limburgse communicatie. Tweetaligheid levert een beter resultaat
dan slechts 1 taal
Ook al wordt je door kinderen/kleinkinderen aangesproken in het Nederlands, stug blijven praten
in dialect.
Op de basisschool als van geven
Op school gebruiken
Ouders met jonge kinderen thuis geen nederlands praten, vaak kunnen ze dat zelf niet fatsoenlijk
Ouders spreken dialect met hun kinderen
Ouders thuis consequent plat blieve kalle
Ouders zouden in het dialect met hun kinderen moeten spreken. Het Nederlands leren ze op
school.
Praat altijd limburgs buiten de lessen en Nederlands onder de lessen. Beiden zijn belangrijk.
Thuis kinderen met ouders dialect praten!
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Thuis spreken
Van kinds af aan dialect spreken
Van kleins af aan leren of spreken
Via de ouders thuis, zo blijft het dialect van het dorp/stad voortbestaan. En nog een opmerking
over het onderzoek: het Limburgs is géén dialect, maar een officiële streektaal.
Vooral ouders en grootouders moeten in gezinsverband zoveel mogelijk dialect praten.
Zo veel mogelijk te spreken
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Gulpen-Wittem
Limburgs dialect
16 augustus 2018 tot 25 augustus 2018
40
15,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 31 seconden
28 augustus 2018

8

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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