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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Schinnen 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 50% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 2 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 45% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 30% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (25%) is: "Zeer mee eens".
Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 75% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 5% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Zeer mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Schinnen, waarbij 20 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 50% van de
respondenten: "Limburgs".

Toelichting
Nederlands



'Import'
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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 45% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 30% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (25%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Neutraal



Alleen waneer de ouders Limburgs tegen het kind spreken

Mee oneens



Laat kinderen eerst maar eens goed de Nederlandse taal leren.

Zeer mee oneens



Er wonen inmiddels heel veel kinderen in Limburg die geen Limburgse
ouders hebben. Zelf kom ik niet uit Limburg en mijn kinderen hoeven geen
Limburgs te leren.
Bovendien heeft bijna elk dorp een eigen variant, dus in welk dialect
worden ze dan aangesproken?
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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?)
45%
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Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 75% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 5% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Mee
eens



Middelen beschikbaar stellen voor bebording gemeentenamen in NL en Limburgs.
Ondersteunen streektoneel en andere activiteiten waar Limburgs gesproken wordt.

Neutraal



De provincie moet zich vooral bezig houden met taalontwikkeling en stimulering
hiervan. Gezien het percentage laaggeletterden in de provincie zou daar de prioriteit
moeten liggen. Hierbij gaat het zowel om scholing van volwassenen als preventie bij
jeugd. Het behoud van het dialect is daarbij van ondergeschikt belang.
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4 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect
te behouden?
80%
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Op vraag "4 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect te behouden?" antwoordt
70% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:
















Blijf Limburgs spreken.
Dialect spreken is de enige manier
Een limburgese les geven op school
Gewoon op school
Is er een echt dialect. Iedereen spreekt het anders en helemaal de schrijf wijze is zo verschillend.
Dus als jullie er wat aan willen doen. Dan vanaf groep 5 -6 basis school er pas les in geven.
Jewoeën plat blieve kalle
Les op school in dialect
Lessen
Limburgs in de peuterspeelzaal en op de lagere school. Ook meer aandacht voor de Limburgse
geschiedenis en de cultuur. E.e.a. zal moeilijk te realiseren zijn want wat als de klassen veel
kinderen van buitenlandse komaf tellen? Dan krijg je te maken met de vraag of het juist niet
beter is om de kinderen in het Nederlands te onderrichten omdat ze dan meer kansen hebben
binnen de BV Nederland. De ouders spelen in deze een cruciale rol. Zij moeten het idee
omarmen en het kind al in de voorschoolse fase de basisbeginselen van het Limburgs
bijbrengen.
Limburgse lessen introduceren
Mensen zelf te laten spreken
Op basisschool mee beginnen
Stimuleren
Thuis blijven spreken in gezinnen die hier waarde aan hechten
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Schinnen
Limburgs dialect
09 augustus 2018 tot 20 augustus 2018
20
21,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 3 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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