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1. Samenvatting
Op vraag "1 Kijkende naar afgelopen jaar hoe vaak heeft u het Kasteel Hoensbroek bezocht?"
antwoordt 58% van de respondenten: "Nooit".
Op vraag "1.1 Met welke reden heeft u het Kasteel Hoensbroek het afgelopen jaar bezocht?" de
meest gekozen antwoorden zijn (36%): "Evenementen" en “Anders”.
Op stelling 2 antwoordt 68% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 2% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Mee eens".
Op vraag "3 Wat zou u graag toegevoegd zien aan de activiteiten of het aanbod van Kasteel
Hoensbroek?" is het meest gekozen antwoord (55%): "Concert- of festivallocatie".
Op vraag "5 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 67% van de
respondenten: "Nederlands".
Op stelling 6 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 21% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 50% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Neutraal".
Op stelling 7 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 19% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Heerlen, waarbij 243 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.

5 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?

(n=234)
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Op vraag "5 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 67% van de
respondenten: "Nederlands".

Andere taal/dialect, namelijk:








Engels
Engels en Duits
Engels en Duits, alleen mijn man spreekt dialect.
Maastrichts
Maastrichts dialect
Nederlands en Twents
Sallands dialect en Nederlands

Toelichting
Limburgs




Kinderen zijn uit huis en met kinderen en kleinkinderen spreken we Nederlands
Overwegend Limburgs. Met onze kleinkinderen spreken we Nederlands.’

Nederlands



Ben zelf geen Limburger van geboorte, maar woon hier al sinds ‘59. Mijn vrouw
is een geboren Limburgse en spreekt dialect.
Door omstandigheden hebben we onze kinderen Nederlands opgevoed. Ik heb
hier achteraf heel veel spijt van.
Ik kom zelf uit Noord-Holland. Spreek geen dialect, maar versta het prima
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Kappen met die dialecten



Niet opgegroeid met dialect. Moeder sprak het wel, vader niet. Beiden wel uit
Heerlen. Hierdoor is wel mijn Nederlandse taal uitstekend, maar mis ik het
spreken van dialect soms tijdens gesprekken met anderen.
Onderling spreken wij dialect maar met de kinderen Nederlands
Ouders spraken wel dialect maar niet met met mijn 2 broers en mij.
Thuis werd er Nederlands gesproken. Zoals zovelen waren mijn grootouders
van moederskant niet Limburgs. Zij kwamen uit Friesland. Mijn vader kwam wel
uit Limburg en spreekt ook dialect. Echter toen werd gedacht dat kinderen een
achterstand kregen als ze alleen dialect spraken. Ik ben dus Nederlandstalig
opgevoed. Dat geldt ook voor mijn man. We zijn later wel op dialectcursus
Heerlesj gegaan via Veldeke. Ik praat op het werk wel dialect.
Tijdens de schoollessen a.u.b alleen goed Nederlands. Dat bevordert namelijk
de kwaliteit en begrip van de lessen en maakt het voor het kind makkelijker om
door te leren en zich in de rest van Nederland te bewegen. Tijdens speeltijd is
dialect een goed moment om erbij te leren.
Woon samen met een Heerlen de en kom zelf uit Amsterdam, vandaar.








Evenveel
Limburgs als
Nederlands




De kinderen spreken Nederlands maar verstaan limburgs
Met mijn eigen familie streek ik nog altijd dialect, maar omdat mijn man niet uit
Limburg komt spraken we met onze kinderen Nederlands. Ze verstaan alles wel.

Andere
taal/dialect,
namelijk:



Ik ben groningse van geboorte en via Overijssel in Limburg beland. In het begin
heel vervelend als limburgers dialect spraken, vooral in mijn werk. Kan het nu
wel verstaan, maar zal het niet leren.
Ik zelf spreek kerkraads dialect...
Partner engels
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6 ‘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 6 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 21% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 50% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens




Mee eens





Neutraal






Dat werkt drempel verlagend voor kinderen die alléén in het dialect zijn opgevoed.
Tweetaligheid op jonge leeftijd iis goed voor de neurologische ontwikkeling van de
herseneen.
Het dialect limburgs verdwijnt langzaam. ABN moet de meest gesproken taal zijn op
school en op een peuterspeelzaal. Maar bij de 1 op 1 contacten met kinderen zou er
meer gesproken mogen worden in dialect.
Als het kind thuis dialect spreekt zou het op de peuterspeelzaal ook de mogelijkheid
moeten hebben om dialect te spreken.
Limburgs praten helpt ook mee an de integratie van mensen uit andere
landen/culturen.
Nadat de begroeting heeft plaatsgevonden de kinderen mededelen dat een half
uurtje dialect wordt gesproken en daarna Nederlands (met uitleg)
Afhankelijk van wat het kind thuis spreekt
Als de ouders dat niet willen zou het niet moeten. Persoonlijk vind ik het wel
wenselijk.
Als kinderen en leiding limburgs thuis spreken, moet het wel kunnen.
Als ze ook de Nederlandse taal machtig blijven!!! Lastige situatie ontstaat als ouders
dit niet willen.
En wat te doen met buitenlandse kinderen/ouders. Deze worden meestal in de
eigentaal opgevoed, daarnaast hebben ze de nederlandse taal en dan nog dialect er
bij??!!
Krijgen we dan een twee deling van peuterspeelzalen??
Daar waar Nederlands wordt gesproken en daar waar dialect wordt gesproken.
Vraag me dan af welke de kans van overleven heeft.
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Mee
oneens










Zeer mee
oneens










Bij peuters is intonatie en empathie in de stem belangrijker dan de taal. Liefdevol en
warm Limburgs is te prefereren boven een taal waarin dit niet wordt gelegd door de
sprekende.
Dialect leer je thuis. Ik ben 75 jaar en op geen enkele opleiding ooit in het dialect
aan gesproken. In Limburg spreek ik altijd dialect.
Kinderen moeten op de peuterspeelzaal worden aangesproken i hu moederstaal,
de taal die bij het kind thuis wordt gesproken.
Moeten vind ik niet juist. Ik zou zeggen tweetalig. Om de dag een andere taal.
Twee talig is nooit weg
Wie zou ze verantwoord in het dialect van “de plaats” kunnen aanspreken.
Zo leren ze het misschien wél verstaan, maar het heeft weinig meerwaarde als
ouders, grootouders en overige directe omgeving het niet spreekt of bezigt
Zowel in het Limburgs als in het Nederlands, zodat zij beide talen goed leren
spreken.
Afhankelijk van stad of dorp. Indien meerderheid kinderen dialect spreekt is het
misschien wenselijk.
De buitenlandse buren in Limburg zijn België en Duitsland . De taal van deze landen
is m'n. voor Duitsland heel belangrijk. Daarnaast leren de kinderen op school al heel
vroeg Engels. Met voor hun toekomst het niet zo belangrijke Limburgs dialect is dit
wellicht te veel van het goede.
Eerst het Nederlands onder de knie krijgen, vooral met het oog op de buitenlandse
instroom......
Het Limburgs dialect is een verzameling van vele plaatselijke versies. Teveel
verschillen onderling om het 1 taal te noemen.
Mijn huisgenote is oud_onderwijzeres en heeft hiervan de nodige narigheden
ondervonden, zeker op de dorpen.
Nederlands sprekende kinderen of anderstalige kinderen moeten niet gedwongen
worden dialect te leren. Voor anderstalige kinderen is het al complex genoeg om de
moedertaal / moedertalen en het Nederlands te combineren.
Vind dat ze behoorlijk nederlands moeten praten i.v.m. de algemene ontwikkeling in
de talen
Ze horen het ABN te beheersen
Als ze later Nederlands krijgen hebben ze problemen met het constant vertalen.
De kinderen van nu spreken meestal erg slecht Nederlands, dus op school liever
geen dialect. Daarin zitten bovendien ook nog veel verschillen. Thuis dialect spreken
vind ik prima. Zelf heb ik dat bij mijn ouders vroeger ook altijd gesproken en soms
had/heb ik er nog wat aan bij de spelling van Nederlandse woorden. Sowieso
hebben ook de kinderen van migranten al een eigen taal. Naast het Nederlands ook
nog eens een dialect leren werkt erg verwarrend.
Kinderen moeten voorbereid naar school. Als ze alleen maar dialect spreken, zullen
ze het nogal moeilijk hebben het eerste jaar dat ze naar school gaan. Dat is niet
bevorderlijk voor het kind.(Spreek uit ervaring!) Dialect misschien op het speelplein
als iets extra's?!
Laat de kinderen ook maar fatsoenlijk Nederlands leren, het is schandalig om te zien
dat er Limburgers zijn die niet eens Nederlands kunnen spreken.
En het is ronduit onbeschoft dat er in winkels soms Limburgs tegen je wordt
gesproken terwijl jezelf wel degelijk Nederlands spreekt, en dit ook blijft volhouden.
Nederlands leren is veel belangrijker dan dialect. Kinderen die eerst dialect leren
beginnen aan de basisschool met een grote taalachterstand. Dat kan écht niet
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Nederlands, maar alleen in ABN. Veel Limburgse leerkrachten/peuterspeelzaalbegeleiders spreken Nederlands niet optimaal: dan beter in dialect communiceren.
Ouders moeten kinderen het dialect leren en niet de kleuterjuf
Uit taalkundig onderzoek blijkt dat kleine kinderen het beste in de moedertaal van
de verzorger kunnen worden aangesproken: dat is de rijkste taal van de spreker.
Dus NL als de peuterleider NL spreekt en dialect als de peuterleider dialect spreekt.
We horen bij Nederland. Velen kunnen niet eens meer fatsoendelijk Nederlands
schrijven. Daar moet de nadruk op liggen. Limburgs is daarnaast een taal net als
Duits of Engels. Maar in elke stad of dorp is de uitspraak anders, dus dat wordt
moeilijk met lesgeven. Gaan we in Heerlen het Venlose dialect spreken?
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7 ‘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 7 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 19% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens




Dat is onze streektaal, dat hoort bij Limburg e.o.. Net zoals het Fries moet Limburgs
een erkende taal zijn!
Is gewoon een verplichting.

Mee eens



De provincie mag zeker acties ondernemen om het dialect te behouden/versterken
maar niet ten kosten van alles. Het verdwijnen/oplossen/veranderen van culturen
en dus ook taal is een natuurlijke loop van zaken.

Neutraal



Begrijp goed wat men wilt, maar het moet niet zo zijn dat men alleen dialect als
"hoofd" moot wilt behouden. Heb het vaker mee gemaakt dat personen welke
alleen dialect spreken bijna geen fatsoenlijk Nederlands spreken.
Zeer vervelend bij vergaderingen!!
Dat "moet" vind ik te ver gaan. Probeer te kijken naar wat het kind al spreekt maar
stimuleer wel tweetaligheid. dus Limburgs en Nederlands. Maar geen "moet".



Mee
oneens







Dat het dialect mag blijven is prima maar De Limburgers moeten geen Limburgs
spereken wanneer er niet Limburgers bij zijn.
De provincie moet investeren om van Limburg een aansprekende provincie te
maken en niet alleen in het belang van de kinderen.
Liever investeren in beter Nederlands. Thuis zal het dialect niet verdwijnen. En
nogmaals: welk dialect moet er dan gepromoot worden?
Ook met subsidies zal ons dialect niet behouden blijven als thuis geen dialect
gesproken wordt.
Ouders kunnen de limburgse dialecten aan hun kinderen doorgeven. Immers HET
limburgse dialect bestaat niet. Iedere streek en/of plaats heeft z’n eigen dialect

8

Zeer mee
oneens



We spreken in Nederland op de eerste plaats Nederlands.Dialect kun je spreken
met familie-vrienden of kennissen waarvan je weet dat ze ook dialect spreken.
Er is niets op tegen om het dialect te behouden en te cultiveren maar fatsoenlijk
Nederlands spreken is voor veel mensen al moeilijk genoeg.



Een deel van de achterstand van regio's is te danken aan het dialect, ook in
Limburg, dus als je echt mee wilt doen zou het beter zijn als het dialect verdween,
misschien hoort de randstad je dan beter.
Ik denk dat dit vanuit Den Haag moet. Ik weet van een ander land dat daar vanuit
de landelijke overheid wordt geïnvesteerd in dialecten / andere talen.
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8 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect
te behouden?
50%
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Op vraag "8 Wat is volgens u de beste manier om het Limburgs dialect te behouden?" antwoordt
43% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:






















Aanbieden van dialect onderwijs op basisscholen
Accepteren dat het naast nederlands, gesproken wordt. Het niet als minderwaardig beschouwen.
Kinderen kunnen immers twee talen tegelijkertijd leren.
Betere kontakt onder elkar
Betere regionale zenders die ook geschikt zijn voor kinderen, zij pikken dit het makkelijkst op
Bij alle gelegenheden spreken, indien mogelijk. Uiteraard niet bij aanwezigheid van niet dialectsprekenden.
Breed toepassen ook bij officieele instanties
Combi van Nederlands en dialect. Thuis dialect is prima, maar niet in openbare gelegenheden.
Constant aanhouden
Cool maken
Dat de ouders moeite doen om het dialect te behouden, daarnaast kinderen als ze thuis zijn in
het Limburgs aan te spreken
Dat mensen thuis dialect spreken, de Nederlandse taal komt vanzelf.is mijn ervaring
Dat ouders met elkaar en met de kinderen dialect praten
Dialect in de vrije tijd op school gebruiken. Echter niet tijdens lessen!
Door het te spreken bij zi veel mogelijk gelegenheden.
Door het te spreken. Het imago moet veranderen. Friezen zijn trots op hun dialect. Limburgers
schamen zich ervoor.
Door het vooral te blijven praten. durch t veural te blieve spraecke
Een aantal lessen in de limburgse taal per maand, thuis en in familiekring limburgs spreken
Een lesuur in de week om het Limburgs dialect (van die stad of dorp) te oefenen.
Elke dag een half uurtje limburgs
Er aan werken op alle gebied. Trots dat ik Limburgs spreek. Bedenk wat Limburgs voor die hele
urban-jungle
Er voor zorgen dat mensen het Limburgs mogen blijven praten
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Er zijn nog genoeg kinderen die het nederlands niet beheersen, die taal moet geleerd worden.
Op het vervolgonderwijs ,hige school en universiteit spreekt men geen dialect. Laten we dus
vooral nederlands leren.!!
Half uurtje op lagere school aanbesteden, zodat alle kinderen er mee in aanraking komen. Maar
zeker niet als hoofdtaal
Het een vak te maken op de basisschool waarbij op speelse wijze met het dialect activiteiten
worden gedaan.
Het laten waar het thuishoort; in de gezinssituatie.
Het uitbrengen van een Limburgs woordenboek en werken aan grammatica. Een taal is pas een
taal als het grammatica heeft.
Iedere limburg moet dialect leren
Iedereen de vrijheid laten om het streekdialect te behouden. Iedereen op zijn/ haar manier.
In basisschool ook dialect gebruiken
Kijk maar hoe ze het in Friesland doen. Bovendien meer gelegenheden, festiviteiten, cultuur,
exposities, aanwijsborden etc. tevens in het Limburgs presenteren.
Kinderen vanaf groep 6 die er zin in hebben kunnen er les in krijgen. Verplichten werkt hierbij
niet!
L1 meer dialect uitzendingen
Laten bestaan al straat/spreektaal in dorpen en steden
Leer ook de ouders om zuiver Limburgs te spreken en niet al dat koeterwaals met verbasterde
Nederlandse woorden erdoor.
Les geven op school
Les geven op school, wel vrijwillig
Lessen in het plaatselijke dialect op school!
Lezingen/workshops
Limburgs als taalvak invoeren op lagere scholen
Limburgs dialect toestaan
Limburgse liederen, limburgse theaterstukken, weekblad in Limburgs dialect
Limburgse taallessen op school en in cursussen wellicht, al heb ik niet het idee dat het Limburgs
in veel delen van de provincie op het punt staat te verdwijnen. Alleen in Heerlen hoor je het
eigenlijk vrij weinig. Daarbuiten hoor ik het vrij veel, ook onder de jongere generaties.
Meer aandacht in het basisonderwijs
Meer cultuur sponseren in het dialect. Theater, muziek en dergelijke
Meer Limburgse teksten etaleren
Meer trots leggen op het Limburgs.
Mensen de ruimte geven voor het dialect op het werk en in de maatschappij
Niet minder waardig over doen. begin op de scholen.
Niet-Limburgers kans geven het Limburgs te leren (les op volksuniversiteit o.i.d.)
Onderwijs aanbieden voor hen die dit willen. Ik kwam als kind uit Overijssel naar Limburg. Zou
gek zijn als een kleuterjuf me had aangesproken in het Limburgs. Ik denk dat je vanaf een jaar of
zes voor de 'echte limburgers' een uurtje per week zou kunnen aanbieden.
Ook limburgs dialect spreken op de basisschool en peuterspeelzaal. Maak er desnoods een vak
van zoals Fries
Ook op peuterspeelplekken kinderen aanspreken in het Limburgs dat is drempelverlagend voor
kinderen die niet tweetalig opgevoed zijn!
Op de basisschool dialect als vak hebben b.v. twee uur per week.
Op de scholen de limburgse taal als vak terug te brengen zoals er nu ook gewoon Nederlands is.
Dit heeft tevens als voordeel dat het voor veel kinderen gemakkelijker word om de Duitse taal te
begrijpen.
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Op scholen het dialect in al zijn facetten te promoten en de bijzondere waarde ervan te
benadrukken.
Op scholen in lesprogramma betrekken en meer limburgstalige evenementen organiseren
Op scholen te leren waar nederlands gesproken wordt
Organiseren van opleidingen. Je kunt met.
Ouders met limburgse achtergrond stimuleren limburgs met hun kinderen te spreken
Ouders moeten hun kinderen in het limburgs dialekt aanspreken maar ook duidelijk maken dat
het Nederlands de 1ste taal moet blijven. Ook voor de buitenlandse instroom-kinderen
Ouders moeten zich niet schamen voor hun dialect
Ouders spreken het dialect of niet. Taalverandering is van alle tijden
Ouders zouden het dialect aan de kinderen overbrengen in het gezin
Promoten !!!! Mensen moeten het thuis/en onderling spreken
Promoten via o.a. L1 en andere media
School onderwijs in Limburgse taal en historie in het curriculum op laten nemen
Soort speelse taalles op bs
Speciale plekken stimuleren het te behouden. Waar gezamelijk gewoond of gewerkt wordt.
Wellicht in kasteelhoensbroek Als Limburgs ‘dorp’ invullen met Limburgse ambachte, scholing,
evenementen e.d. Het moet een vrije keus blijven
Spreken
Spreken op school, jeugdfilms en boeken in dialect, stimuleren zingen in dialect (oa
vastelaovend)
Stimuleren om thuis en daarbuiten het dialect te spreken
Stimuleren op scholen
Stimuleren van Limburgs praten, meteen in de opvoeding maar ook op school aandacht besteden
aan het dialect door bijvoorbeeld dagelijks een uur aanhouden waarin alleen dialect wordt
gepraat.
Thuis dialect afwisselen met Nederlands
Thuis dialect praten om dit niet verloren te laten gaan en op school en daarna Nederlands om de
aansluiting niet te missen
Thuis dialect praten, zoals dat bij de meesten, die dialect praten werd gedaan
Thuis in huiselijke kringen; net zoals geloof dat is jets persoonlijks en doe je thuis.
Thuis leren spreken, maar dat is afhankelijk van wat je ouders spreken.
Thuis Limburgs praten
Thuis Limburgs spreken
Thuis Limburgs, openbare gelegenheden zoals scholen nederlands
Thuis maast hoed Nederlands ook dialect spreken. Niet op scholen, heeft n slecht effect op t
Nederlands. Dat is vaak al moeilijk genoeg.
Thuis spreken
Tussen lessen met limburgs
Van huis uit meegeven
Vanaf de basisschool leren op school
Vanzelfsprekend maken en uitstralen hoe mooi het Limburgs is
Verplicht vak op de basisscholen? Moeilijk om te verplichten. Sowieso meer plat proate op L ein!
Via Limburgse muziek ook afgestemd op jongeren
Vrijwillige aanvulling/aanbod op ( basis)scholen,evt buiten de school uren om.
Zelf door iedereen laten beslissen of hij dialect wil spreken
Zie bij toelichting
Zo
Zoals alle dialecten buiten "hollands" niet bestempelen als achterlijk of ouderwets
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Zoals men altijd al deed. Van huize uit spreekt men het "eigen" dialect maar op school spreken
wel samen hetzelfde algemene Nederlands. Men spreekt om elkander te kunnen verstaan dus
dezelfde taal.
Zorgen dat er in het Limburgs ook kan worden gelezen, ook op school.
Zoveel mogelijk Limburgs spreken
Zowel Limburgs als ABN laten spreken
Zowel Limburgs als Ned. spreken. Als je zelfs in het Limburgs zomaar goeden dag zeg heb je van
die wazige gezichten en de neus in de lucht voelen ze zich wat meer. Geen probleem krijgen ze
wel Ned maar meer nee ze zijn gewone burgers.

Toelichting
Oplossing:
















Als er thuis dialect gesproken blijft worden zal het niet snel verdwijnen, al zullen er
steeds meer invloeden van buiten komen. Taal is een levend iets.
Als je luistert naar radio of televisie naar mensen die in het Limburgs antwoorden
of iets onder de aandacht brengen hoor je dat eenvoudige Limburgse woorden
vervangen worden door Nederlandse of zelfs Engelse woorden. Dat houdt dus in
dat mensen de Limburgse taal niet beheersen en dat is jammer.
Ik heb bewust gekozen om mijn kinderen nederlands te spreken
A. Ik sprak alleen dialect + duitse tv altijd op
B. In de klas kregen wij 1.00 uur Nederlands en de rest van de schoolmomenten
werd dialect gesproken
C. Mijn nederlands was verschrikkelijk
Gelukkig heb ik vrij lang in Breda gewoond
D. Mijn huidige echtgenoot met familie aanhang zijn Rotterdammers die echt geen
dialect verstaan; mijn echtgenoot verstast gelukkig mijn dialect masr spreekt geen
dialect...
E. Het was een beetje moeilijk om vanuit boekjes kinderen in het nederlands te
lezen en ipv vork - vorschet te zeggen
Of school - du schjoel weet verwarrend voor mijn kinderen die dyslexie hebben...
Ik vind het onzin om het te intergreren in het basisonderwijs; over een jaar of 50
spreken we nauwelijks meer Nederlands in Nederland! Het Engels neemt
wereldwijd de overhand in de toekomst (en ook nu al worden heel veel Engelse
termen gebruikt in onze taal waar we nauwelijks een Nederlandse term voor
weten!). En laten we eerlijk zijn menig dialectsprekend kind heeft veel moeite met
het leren van de Nederlandse taal...
Ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe dit op te lossen is. Zeker niet door dwang maar
wellicht op een creatieve manier. Bijv. door meer Limburgs gesproken tvprogramma's. Het valt me welke keer weer op dat men op L1 of TV1 niet altijd
consequent Limburgs spreekt. Begin daar eens mee. Ook door meer Limburgs
gezongen liederen op L1 radio of zelfs alleen maar...
M.i. bestaat het LIMBURGS dialect niet, zoals bekend verschilt het dialect nogal van
Vaals tot Mook
Ook op radio, tv en bij allerlei andere gelegenheden dialect spreken. Nederlands
alleen indien nodig en alleen door mensen die ABN spreken. Dus ook Thijs Zeelen
in dialect óf eerst naar de logopedie.
Met een geweldig accent en/ of met steenkolen-Nederlands maak je als spreker
meestal geen goede indruk, al of niet terecht.
Tegelijkertijd kinderen leren dat een niet-Limburger ook recht van spreken heeft
Zo vroeg mogelijk mee beginnen.
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Dit is niet
nodig




Als een taal vitaliteit en relevantie mist en daardoor verdwijnt of dreigt te
verdwijnen dan is daar moeilijk tegen te vechten. Dat is de loop der zaken.
Het Limburgs kent meerdere dialecten. Op scholen en onderwijs is het al moeilijk
genoeg om Nederlands te handhaven. Nederlands vind ik wat dat betreft
belangrijker.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

:
:

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

:
:
:
:
:
:
:

TIP Heerlen
Welke nieuwe ideeën voor het Kasteel Hoensbroek
heeft u?
Limburgs dialect
16 augustus 2018 tot 28 augustus 2018
243
6,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
3 minuten en 1 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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