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Verslag inspiratiebijeenkomst Taalkunstenaars in de dop 

19-11-2015, Fontys Sittard 

Door: Evelien van Nieuwenhoven, Huis voor de Kunsten Limburg. Foto’s: Pascal Moors 

Donderdag 19 november 2015 kwamen ongeveer 140 

geïnteresseerden, 9 sprekers, 4 organisatoren en een dichter bij elkaar om over de toekomst van 

tweetalig Limburg te reflecteren. Beleidsmedewerkers, bibliotheekmedewerkers, onderzoekers, 

leerkrachten, logopedisten, kinderopvangleiders, jeugdzorgmedewerkers, medewerkers GGD, 

Fontys-studenten, bestuurders en (groot)ouders luisterden naar voordrachten op deze 

inspiratiebijeenkomst, waarna ze zelf aan het werk gingen bij discussieronden in het World Café. 

De foto's van deze geslaagde bijeenkomst zijn hier te vinden. 

Het doel van de inspiratiebijeenkomst was geïnteresseerden kennis te laten maken met een breed 

palet aan kennis en gedachten over het opgroeien van jonge kinderen in twee talen (inclusief het 

dialect). Aan bod kwamen personen die vanuit hun professionaliteit met jonge dialectsprekende 

kinderen te maken hebben, of met dialectsprekers en dialectspreken vanuit hun bestuurs- en 

werkomgeving. Ook werden onderzoeksresultaten van schoolsucces en verwerving van de 

Nederlandse woordenschat van dialectsprekende kinderen gepresenteerd. 

L1-presentator Tom Doesborg start als dagvoorzitter door Leonie Cornips, hoogleraar Taalcultuur in 

Limburg aan de Universiteit Maastricht/Meertens Instituut en initiator van deze dag te introduceren. 

Zij leest twee totaal verschillende reacties op haar column in Dagblad De Limburger (2-11-15) voor 

waarin zij stelt dat “het ontmoedigen van dialect op de peuterleeftijd de taalontwikkeling afremt”. 

Eén respondent vraagt zich in zijn reactie af: “Als een kleinkind een gesprek met mij begint in het 

Algemeen Nederlands (AN), moet ik dan in die keuze meegaan, of juist niet? En kan een school het 

spreken van dialect in en om het gebouw verbieden?” De andere reactie stelt dat het juist volkomen 

gelegitimeerd is dat kinderen gedwongen worden Nederlands te spreken op plekken die van 

rijkswege betaald worden. Daarna dicht podiumdichter Quirien van Haelen over zijn eigen 

taalkunstenaartjes die van de juf geen dialect maar AN moeten spreken op het schoolplein. Deze 

introductie geeft meteen de toon, de problematiek en de verdeeldheid van meningen over 

meertalig dialectsprekend Limburg weer. 

Daarna spreekt Felix Meurders, bekend televisie- en radiomaker over zijn ervaringen als jonge 

Limburger in Hilversum. Hij wordt in het begin aangesproken als mijnwerker, maar daarna snel 

geaccepteerd en heeft hij weinig ‘last’ gehad van zijn Limburgse achtergrond. Felix geeft een aantal 

karakteristieke voorbeelden waaraan de Limburger te herkennen is wanneer hij AN spreekt: het 
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gebruik van het woordje ‘watblief’, ‘ik ga naar onder’ in plaats van ‘ik ga naar beneden’, het cijfer 

‘achetachetig’ met een tussen -e, niet koffie zetten maar koffie maken en uitroepen als: ‘daar schrik 

je je toch wild van!’. Naast deze komische noot vertelt hij dat ouders vroeger op het 

consultatiebureau werd afgeraden dialect tegen hun kinderen te spreken; dat zou immers 

schizofrenie veroorzaken. Toch is hij in het AN én dialect opgevoed en hij ziet het belang daarvan in 

voor de taalontwikkeling. 

Klik hier voor zijn presentatie. 

Susan Beckers, docent en opleidingscoördinator Nederlands spreekt vooral als enthousiast tweetalig 

opvoedende moeder. Ze vertelt dat ze sinds 12 jaar actief professioneel met taal bezig is, en toen ze 

een kind kreeg heel bewust voor een tweetalige opvoeding heeft gekozen. Ze toont diverse filmpjes 

van de taalontwikkeling van haar bijna tweejarige zoontje Allard. Hij spreekt met haar Nederlands en 

met haar man dialect. Allard praat terug tegen de Ipad, swipet op YouTube en zegt na aanwijzing in 

een boekje van het plaatje van een eend, varken en koe: ‘eend’, ‘pig’ en ‘moeehh’. 

Haar slotgedachte is: bied voor een taalkrachtig en taalrijk kind de taal aan waar jij je goed bij voelt. 

 

Intern begeleider en waarnemend directeur van basisschool De Poolster in Elsloo Marie-José de 

Bruijn begint met een heel herkenbare vraagstelling die zij vaak hoort: “Moet het in het Nederlands 

of mag het in het dialect?” Het gebruik van ‘moeten’ en ‘mogen’ is typerend voor de waarde die er 

gehecht wordt aan de taal. Velen, waaronder zijzelf, voelen zich niet prettig als zij moeten zeggen dat 

zij liever in het Nederlands spreken, maar ze merkt dat veel dialectsprekenden meteen switchen als 

zij Nederlands terugspreekt. Haar ervaring is dat op haar basisschool niet het gebruik van het dialect 

maar het AN aangemoedigd moet worden. De ‘schooltaal’ is volgens haar van groot belang voor de 

leesbevordering, leesbeleving, spreekvaardigheid en woordenschat. “Als onze kinderen zich goed 

kunnen uitdrukken in zowel het AN als het dialect zorgt dit voor een versterking van hun zelfbeeld, 

maar ook het beeld dat anderen van hen hebben”. 

Klik hier voor haar presentatie. 

Paul van Wersch heeft bijna 40 jaar ervaring als logopedist in Midden-Limburg. Daarin heeft hij veel 

belangrijke ontwikkelingen meegemaakt zoals de invoering van het Basisonderwijs en de vergrote 

aandacht voor dyslexie, maar vooral dat er meer gevraagd wordt van kinderen. De kern van zijn 

betoog is dat vele herstructureringen hebben gezorgd voor het steeds sneller moeten leren lezen en 

spellen, waarnaast er minder plek overblijft voor aandacht voor het dialect. Hij toont met een aantal 

voorbeelden aan dat een aantal fonologische karakteristieken van het Limburgs dialect het spellen in 

het Nederlands kan vergemakkelijken. Klik hier voor zijn presentatie. 
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Schrijver, filmmaker van cultureel erfgoed en ex-bassist van Rowwen Hèze Jan Philipsen wordt 

geïnterviewd door dagvoorzitter Tom Doesborg. Zij beginnen het gesprek in het dialect. Na een tijdje 

komt een vraag uit de zaal of zij in het Nederlands willen verdergaan, omdat alle deelnemers 

betrokken willen blijven bij de voordrachten: een praktijkvoorbeeld van het ‘moeten’ vs. ‘mogen’ en 

onbewust switchen van taal waarover al eerder in voordrachten is gesproken. Jan wordt gevraagd of 

hij zich in zijn taaluiting geremd voelt nu hij bezig is een boek in het Nederlands te schrijven. Dit blijkt 

voor hem geen belemmering. 

Quirien van Haelen dicht hierna trots over zijn svarabhaktivocaal: een mini-stomme e als in 

achetachetig’. (Zie de bijlage voor dit gedicht). 

Petra Dassen, burgemeester van Beesel krijgt heel de 

zaal aan het zingen door het lied ‘Kirchröadsjer meadsjer’ in te zetten. Daarna uit ze haar ervaringen 

met en dankbaarheid voor de tweetalige basis die zij van haar ouders heeft meegekregen. In haar 

werk of privéleven mag het dialect geen uitsluiting veroorzaken van diegenen die het niet spreken, 

maar het heeft voor haar wel een sterke functie als het gaat om gemeenschapszin. Overheid en 

samenleving veranderen en daarbij neemt het dialect volgens haar een prominente rol in als 

verbinder en identificatiemiddel.  

Klik hier voor haar presentatie. 

Anne Kerkhoff, lector taalbeleid en diversiteit aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg laat ons in een 

schema zien welke specifieke taalinvloeden zij als kind heeft ervaren, waarbij codewisselingen 

vanzelfsprekend waren. Daarna houdt ze een openhartig relaas over feedback die zij een studente 

van de lerarenopleiding Nederlands gaf: het accent waarin zij sprak leidde Kerkhoff af van de 

boodschap van haar verhaal. Kerkhoff onderzocht deze casus met andere studenten: is er een mate 

waarin accenten hinderlijk worden? Stof tot nadenken. 

Klik hier voor haar presentatie. 

Onderwijssocioloog verbonden aan de economische faculteit van de Universiteit Maastricht Paul 

Jungbluth poogt met behulp van kwantitatief onderzoek en grafieken de vraag te beantwoorden of 

‘Zuid-Limburgs dialect ertoe doet voor je onderwijskansen’. Talent, sociale achtergrond en 

schoolkeuze zijn hierop van grote invloed, want onder de kinderen van laagopgeleide ouders zijn de 

dialectsprekers in de meerderheid (behalve in de Oostelijke Mijnstreek). Kinderen van 

laagopgeleiden presteren systematisch lager op de toetsen dan kinderen van hoogopgeleiden, 

waardoor onder leerkrachten (en ook leerlingen en ouders) licht de indruk kan ontstaan dat 

dialectspreken samengaat met zwakkere prestaties. Maar na checken van dit verband (dialect en 

zwakkere prestaties) blijkt er geen samenhang te zijn: “dialectsprekers doen in alle milieus niet 
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onder voor eentalige AN-sprekers bij de CITO-toets. Dialect speelt dus geen rol in onderwijskansen”. 

Klik hier voor zijn presentatie. 

Leonie Cornips sluit met een korte presentatie van onderzoeksresultaten het plenaire gedeelte af. De 

onderzoeksvraag was of ‘het opgroeien in dialect een goede woordenschat in het Nederlands in de 

weg staat’. Daartoe werd bij 128 kinderen tussen de 5 en 8 jaar van Zuid-Limburgse basisscholen een 

Nederlandse én Limburgse woordtaak afgenomen. Zij scoren hierop een gemiddelde 

woordbegripsquotiënt van 106,58: beter dan het landelijk gemiddelde van 100. Deze Limburgse 

kinderen vertonen op nationaal niveau dus geen enkele achterstand, zelfs een kleine voorsprong. 

Klik hier voor haar presentatie. 

World Café 

 

Hierna worden alle deelnemers verzocht aan tafels met elk 7 personen plaats te nemen in het World 

Café, een werkwijze waarin in twee rondes collectieve ideeën rond een relevant vraagstuk creatief 

zichtbaar worden (geschreven/getekend op het tafelkleed). Moderator Marjan Middelkoop, 

medewerkster van Cubiss licht de werkwijze toe en toont de vraagstelling die na de discussieronden 

collectief wordt nabesproken: 

  

Wat kunt u doen om in uw organisatie/omgeving het gesprek aan te gaan over Limburgse 

tweetaligheid van jonge kinderen? 

Enkele thema’s in de discussies die terug te vinden waren op de tafelkleden: 

 Limburgs zelfbewustzijn: gewaardeerd voelen / schaamte / trots / zelfvertrouwen / taal van 

mijn hart / dialectspreken kan ook uitsluiten / eeuwig zonde dat ik niet met dialect ben 

opgevoed. 

 Beleid op scholen en opvang: voor- en vroegschoolse educatie (VVE) prefereert AN / scholen 

verbieden het spreken van dialect in en om het schoolgebouw / wie de macht heeft bepaalt 

de taal / negatieve connotatie: “Toontje praat nog wel veel dialect” (groep 1, 4 jaar). 

 Thuissituatie: ouders hebben weinig kennis over tweetaligheid / voorleescultuur / veurlaeze, 

veurlaeze en nog ins veurlaeze. 
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 Limburgs educatief materiaal: gebruik dit in de klas / Limburgs oefenmateriaal voor 

logopedisten ontwikkelen / dialect als taalvak? 

 Andere doelgroepen: richt je ook op beroepsverenigingen naast scholen en GGD / informeer 

leerkrachten van de PABO. 

 Maatschappij: maak deze wetenschappelijke resultaten inzichtelijk voor de maatschappij / 

acceptatie van accent: dit is geen Limburgs probleem, maar een landelijk probleem. 

 Inspiratie: na vandaag minder stellig dat er op school AN gesproken moet worden. 

Quirien van Haelen vat hierna de dag samen in een mailgedicht aan ‘de directrice van de school’. (Zie 

de bijlage voor dit gedicht). 

Conclusies 

Na het bekijken van de evaluatieformulieren en het horen van vele enthousiaste en positieve reacties 

kan met recht gezegd worden dat deze bijeenkomst inspirerend was. Het heeft velen aan het denken 

gezet over Limburgse meertaligheid. De organisatie beraadt zich dan ook over een voortzetting; 

mogelijk zal er een verdiepingsdag worden georganiseerd over meertaligheid in al haar facetten. 

Wordt dus (waarschijnlijk) vervolgd! 

- See more at: http://www.cubiss.nl/actueel/verslag-inspiratiebijeenkomst-taalkunstenaars-de-

dop#sthash.rF1qGrPg.dpuf 
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