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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Vaals 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 59% 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". 21% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Mee eens".
Op stelling 3 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 78% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 6% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (50%) is: "Zeer mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Vaals, 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 59% van de
respondenten: "Limburgs".

Toelichting
Limburgs 


Met name Vaalser dialect
Vroeger sprak men in de hele grensstreek (Duitsland - België en Nederland ) dialect.
Men kon zich met dit dialect overal verstaanbaar maken, men hoefde dus geen Frans
of Duits te kennen. Tegenwoordig praat men in de grensstreek bijna uitsluitend nog
Nederlands - Frans en Duits. Hierdoor gaan de plaatselijke dialecten en daardoor het
onder elkaar verstaan helaas verloren of men moet een buitenlandse taal gaan leren.
Dood zonde.
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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". 21% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee eens



Nederlands en andere talen leert men of vanzelf of op de lagere school .
Meer talig opvoeden is een voordeel voor de toekomst, is wetenschappelijk
bewezen.’

Mee eens



Wij hebben goede ervaringen met onze kleindochter

Neutraal



Allee als kinderen dialectsprekend zijn
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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 78% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 6% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (50%) is: "Zeer mee eens".
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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
75% van de respondenten: "Oplossing:".

Oplossing:













Boeken voor kinderen én volwassenen in het dialect.
De mensen moeten dat gekunsteld Nederlands afschaffen.
Het dialect thuis en op school te spreken
In vroege jeugd stimuleren dialect te spreken. stimuleren taalprojecten. intergratie in ouderwijs
(dialectles)
Offer "explore limburg" evenings to people who come from other countries or regions of NL to
Limburg. This would be an opportunity to present regional culture, foodstuff and the dialect. Plus
an active community in the village is always the best safeguard for local dialects.
Op school als extra vak invoeren
Stimuleren in gezinssituatie
Thuis dialect praten
Thuis spreken
Uiteraard door het op school en thuis te praten.
Voooral thuis blijven praten
Zorgen dat thuis en op straat de kinderen dialect spreken

Toelichting
Oplossing:



Wij praten al ons hele leven dialect tevens praten wij ook vloeiend Nederlands en
Duits . Hebben wij vanzelf en automatisch geleerd.
De jeugd van tegenwoordig zal daar ook wel toe in staat zijn. Dus Limburgse
dialecten lullen.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Vaals
Limburgs dialect
16 augustus 2018 tot 23 augustus 2018
19
22,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
1 minuut en 5 seconden
28 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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